Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola
Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno

Iskolai rendtartás
I. fejezet
Viselkedési szabályok

1. bekezdés
A diákok jogai
Minden tanulónak joga van:
1. Egyenjogúan részt venni az oktatásban
2. Ingyenes oktatásban részesülni.
3. Államnyelven és anyanyelven történő oktatásban részesülni
4. A gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához.
5. Az emberi méltóságot figyelembe vevő intézkedésekhez
6. Az emberi tisztelethez, védelemhez minden fajta diszkriminácó, testi-lelki
erőszak és kihasználás ellen
7. Az oktatással és neveléssel kapcsolatos tanácsadáshoz
8. A tananyag tartalmának ismeretéhez
9. A szóbeli vagy írásbeli feleletjegy megismeréséhez
10. Az általa választott szakkörben dolgozni
11. Kinyilvánítani óhaját az iskolában és az osztályban folyó munka
tökéletesítésének érdekében
12. Kilépni vagy átlépni egy másik iskolába, amennyiben a törvényes képviselő
ezt írásban kérvényezi
13. Képviselni az iskolát különböző rendezvényeken, versenyeken, az
osztályfőnök, mester és az igazgató úr beleegyezése alapján
14. Saját iskolai e-mail fiókkal rendelkezni

2. bekezdés
A diákok kötelességei
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Minden tanuló köteles:
1. Viselkedésével biztosítani a többi oktatásban részt vevő személy jogait a
tanuláshoz.
2. Részletesen megismerkedni az iskolai rendtartással, és betartani annak
pontjait.
3. Rendszeresen részt venni a tanításon.
4. Követni a tanár utasításait és az alapján dolgozni a tanítási órákon.
5. Elsajátítani az ismereteket és készségeket, valamint az iskola által fontosnak
tartott normák és szokások szerint való életmódot.
6. Elsajátítani a hazafiasság és humanizmus eszméit, ill. azoknak megfelelően
viselkedni, fegyelmezettnek lenni, teljesíteni az iskola pedagógusainak és nem
pedagógus alkalmazottainak utasításait, ill. az iskolán belül és kívül úgy
viselkedni, hogy öregbítse önmaga és iskolája becsületét.
7. Védeni önmaga és mások egészségét, ügyelni a rendre és a tisztaságra, nem
csupán az iskola épületében, hanem annak környékén is
8. Az iskolában alkalomhoz illően és tisztán felöltözni, és betartani az alapvető
higiéniai előírásokat. Tilos a ruházaton szalonképtelen (rasszista, vulgáris,
szélsőséges) jelképek és feliratok viselete.
9. Óvni az iskola felszerelését a megrongálódástól, valamint gazdaságosan
bánni a tankönyvekkel és tanszerekkel. Amennyiben kár keletkezik, azt a
tanuló köteles téríteni.
10. Betartani a tanítási órák és szünetek hosszát a csengetési rend alapján.
1. óra
2. óra
3. óra
4. óra
5. óra
6. óra
7. óra
8. óra

8.05
8.55
9.50
10.40
11.30
12.40
13.30
14.20

- 8.50
- 9.40
- 10.35
- 11.25
- 12.15
- 13.25
- 14.15
- 15.05

11. Legalább 10 perccel az első tanítási óra megkezdése előtt belépni az iskola
épületébe. Amennyiben a diák több mint 25 percet késik, az egy teljes tanítási
óráról való kimaradásnak számít. A 25 percnél kevesebb késési idők
automatikusan összeadódnak.
12. A szaktantermekbe és az osztott órákra a szünet ideje alatt odaérni.
13. A szaktantermekben betartani az iskolai rendtartást és a munkabiztonsági
előírásokat, mérőtermi szabályzatot, melyeket az iskolai év elején
megismertek.
14. Udvariasan és tisztelettel viselkedni diáktársaival, az iskola tanáraival és
alkalmazottaival.
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15. Az ügyeletes tanárnak, mesternek jelenteni az esetleges veszélyforrásokat,
pl. a villamosvezetékek, vízvezetékek sérüléseit.
16. Rendet és tisztaságot tartani az osztályokban, az iskola környékén, a
folyosókon, a munkahelyen és a szociális helyiségekben.
17. A diák csak tanári engedéllyel léphet be a tantestületi szobába, az igazgatói
irodába, valamint a tanárok irodájába.
18. Az iskolaköteles diák megbetegedés esetén egy napon belül köteles
értesíteni osztályfőnökét, nevelőjét vagy mesterét a betegség várható
időtartamáról, a hiányzott órákat igazolni, az igazolást szüleivel aláíratni.
19. A nem iskolaköteles diák két napon belül köteles értesíteni osztályfőnökét,
nevelőjét vagy mesterét a betegség várható időtartamáról, a hiányzott órákat
igazolni, az igazolást szüleivel aláíratni.
20. Naponta hordani az iskola által kiadott üzenő füzetet.
21. Időben jelenteni osztályfőnökének, mesterének, ha megváltozik a lakhelye,
az általa választott gyakorlócég telephelye, szülei lakcíme, stb.
22. A 245/2008-as számú Szlovák Törvénykönyv 19. paragrafusa alapján a
kötelező iskolalátogatás időtartama 10 év és azon iskolaév végéig tart,
amelyben a diák betölti a 16. életévét. Ha a diák az adott hónapban több mint
15 órát hiányzott igazolatlanul, az iskola köteles erről tájékoztatni az illetékes
városi és községi hivatalt.
23. A szakmai gyakorlat alatt:
A diák köteles:
a) betartani a munkafegyelmet
b) betartani a munkaidőt a következőképpen:
1. óra 7.45 – 8.45
2. óra 8.45 – 9.40
Szünet 9.45 – 9.55
3. óra 9.55 – 10.55
4. óra 10.55 – 11.55
Szünet 11.55 – 12.10
5. óra 12.10 – 13.10
6. óra 13.10 – 14.10
7. óra 14.10 – 15.10
c) a munkahelyen felkészülten és olyan munkaruhában megjelenni, amely
megfelel a munkabiztonsági előírásoknak.
d) jelezni mesterének az orvosi látogatást
e) a mester engedélye nélkül nem hagyhatja el a munkahelyét és teljesítenie
kell a mester utasításait.
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f) úgy végezni munkáját, hogy ne veszélyeztesse saját vagy diáktársai
egészségét
g) takarékoskodni a munkaeszközökkel, szerszámokkal és az energiával.
h) ügyelni a tisztaságra, a rendre, dolgait bezárva tartani
öltözőszekrényében.

24. A hetes kötelességei:
a) a hetest/heteseket (rendszerint kettő) az osztályfőnök nevezi ki egy hétre,
általában az osztálykönyvben levő névsor alapján. Ha az osztály több
csoportra osztódik, az osztályfőnök minden csoportból egy-egy hetest
nevez ki, hogy az osztott órákon a hetes el tudja látni feladatát.
b) a hetes a tanítási óra elején bediktálja a hiányzókat.
c) megköveteli osztálytársaitól a rendet és a tisztaságot az osztályban
d) ha a tanár nem érkezik meg 10 perc elteltével sem az órára, jelenti az
ügyeletes tanárnak, vagy az igazgatóhelyetteseknek.
e) jelenti az osztályban észlelt esetleges hibákat, veszélyforrásokat az
ügyeletes tanárnak.
25. A diákok kötelességei a kirándulásokon és tanulmányi utakon:
a) betartani az iskolai rendtartást és a felügyelő tanár utasításait
b) a tervezett indulási és érkezési helyszínen abban az esetben változtathat,
ha ezt a szülő írásban kérvényezi.

3. bekezdés
A tanulók iskolalátogatása
1. Tanítási óráról és az iskola által szervezett rendezvényről a tanuló a
következő feltételek mellett hiányozhat:
- egy adott tanítási óráról az órán jelenlévő tanár engedélyével
- egy egész tanítási napról vagy az iskola által szervezett rendezvényről az
osztályfőnök vagy a mester engedélye alapján
- több tanítási napról csak igazgatói engedéllyel.
2. Ha a tanuló előre nem látható okok miatt nem vesz részt a tanításon, a
távolmaradás okáról a tanuló törvényes képviselője legkésőbb két napon
belül értesíti az osztályfőnököt vagy a mestert.
3. Amennyiben a nagykorú diák nem vehet részt a tanításon, köteles erről két
napon belül értesíteni osztályfőnökét vagy mesterét.
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4. A tanuló törvényes képviselője legfeljebb három tanítási napot igazolhat.
Amennyiben több napról van szó, csak orvosi igazolás fogadható el.
5. A nagykorú tanulók saját maguk igazolják távolmaradásukat, ami nem lehet
több három tanítási napnál. Amennyiben több mint három tanítási napról
hiányzik, köteles orvosi igazolással igazolni távolmaradását.
6. A osztályfőnök vagy a mester csak a törvényes képviselő által aláírt
igazolásokat fogadhatja el.
7. A terhesség és az anyasági szabadság igazolt hiányzásnak számít. Orvosi
igazolás alapján
8. Az igazgató engedélyezheti a tanuló távolmaradását, amennyiben az iskolát
képviseli.
4. bekezdés
A tanulóknak tilos
1. Az iskolában, ill. annak területén dohányoznia, továbbá tilos a dohányzás az
iskola által szervezett rendezvényeken is, tekintet nélkül a tanuló életkorára és
a szülő által írt meghatalmazásra.
2. Tilos az alkoholtartalmú italok bevitele és fogyasztása az iskolában, ill. az
iskola által szervezett rendezvényeken valamint a szakmai gyakorlaton.
3. Tilos a drogok és egyéb egészségre ártalmas anyagok bevitele és fogyasztása
az iskolába, az iskola által szervezett rendezvényekre és a szakmai
gyakorlatra.
4. Tilos az emberi életet veszélyeztető tárgyakat behozni az iskolába, a
szakmai gyakorlatra, valamint az iskola által szervezett rendezvényekre.
5. Tilos olyan ruházat és kiegészítők viselete, amelyek vulgáris kifejezéseket,
jelképeket tartalmaznak, ill. tilos a drogfogyasztást, dohányzást, rasszizmust
és különféle szektákhoz való tartozást ábrázoló jelképek viselete és
feltüntetése is.
6. A tanítás ideje alatt elhagyni az iskola épületét és annak területét, a
munkahelyet, az iskola által szervezett rendezvényeket, valamint átmászni az
iskola kerítésén.
7. A tanulónak tilos magatartásával zavarni az órát és korlátozni társai jogát a
tanuláshoz.
8. Az iskola területén és az iskola által szervezett rendezvényeken is tilos
illetlen, vulgáris kifejezéseket használni, ellensésegen viselkedni
tanulótársaikkal szemben: vulgáris kifejezések használata szóban és írásban,
mások nevetségessé tétele, kigúnyolása, verekedés, fenyegetőzés, megalázás,
zaklatás és zsarolás, pornográf képek terjesztése, hamisítás, fizikai erőszak
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9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

alkalmazása diáktársakkal vagy az iskola pedagógusával szemben, mások testi
épségének szándékos veszélyeztetése.
Tilos az elektromos eszközök használata a tanár jelenléte nélkül.
Tilos az iskola számítógépes rendszerébe beavatkoznia.
Tilos rongálni vagy eltulajdonítani az iskola és az iskolai alkalmazottak
vagyonát. Amennyiben valamely tanuló ilyen jellegű bűntényről tudomást
szerez, köteles jelenteni a pedagógusnak.
Számítógépen történő munka közben tilos rasszista, nacionalista, militarista,
pornográf, kisebbséggel és vallással kapcsolatos tartalmú weboldalak
böngészése.
Tilos hamis információkat terjeszteni az iskoláról, a diáktársakról, a
tanárokról és az intézmény további alkalmazottairól.
Az iskoláról, az iskola alkalmazottairól és diáktársairól csak az ő
beleegyezésükkel adhat ki adatokat.
Tilos elhagyni az iskola valamint a munkahely épületét, amennyiben ez
nincs megengedve az órarend alapján.
Tilos a mobiltelefonok használata a tanítási órák alatt. A mobiltelefonokat ki
kell kapcsolni, hogy ne zavarják a tanítás menetét.
Tilos behozni az iskolába és a munkahelyre olyan eszközöket, melyek
elvonják a figyelmet a tanításról, pl. Ipad, mp3, stb.
Tilos figyelmen kívül hagyni az iskolai rendtartást és visszaélni vele.

Az iskolai rendtartás kevésbé súlyos megsértésének tekinthető a 4. cikkely 6., 7., 9.,
15., 16. és 17. pontjainak megszegése.
Az iskolai rendtartást súlyos megsértésének tekinthető a 4. cikkely 1., 2., 3., 4., 5.,
8., 10., 11., 12., 13., 14. és 18. pontjának megsértése.
Amennyiben az iskola tudomást szerez alkohol és drogfogyasztásról, köteles
felvenni a kapcsolatot a rendőrséggel és ha szükséges, akkor az egészségügyi
alkalmazottakkal is. Az ilyen intézkedésekről az iskola értesíti a törvényes
képviselőt.
Az igazgató és a vezetői beosztásban lévő pedagógiai alkalmazottak kötelesek
értesíteni a községet, amennyiben alkohol és egyéb egészségre káros szerek
fogyasztásáról szereznek tudomást 18 éves kor alatti diáknál.
Az igazgató beleegyezésével ill. az ő kérésére bármikor megelőző ellenőrzést
tarthat a rendőrség, a vámhatóság, illetve más személy.
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Az igazgató kérvényezheti, ill. megengedheti a rendőri intézkedéseket, ha ezt az
adott helyzet úgy kívánja.

5. bekezdés
A szülő (törvényes képviselő) jogai és kötelességei
1.
-

A szülőnek joga van:
ismerni az iskola oktatási-nevelési programját
értesülni gyermeke tanulmányi eredményeiről
nevelési tanácsadásban részesülni
a konzultációs órákon belül felvilágosítást kapni gyermeke viselkedéséről és
tanulmányi eredményeiről
hozzáférni az iskola által kiadott dokumentumokhoz, melyek a gyermekét is
érintik
számon kérni az általa befizetett összeget
előzetes egyeztetés alapján konzultációs időpontot kérni az oktatótól, oktatásinevelési tanácsadótól, igazgatótól
előzetes kérvényezés alapján részt venni az oktatási órán, illetve gyermeke
értékelő és javító vizsgáján

2. A szülő köteles:
- megteremteni a feltételeket a hatékony tanulásszervezéshez és az iskolai
feladatok ellátásához
- megismerni az iskolai rendtartással és megkövetelni annak betartását
gyermekétől
- felelősséget vállalni a keletkezett károkért, melyeket a gyermeke okozott az
iskolában
- időben igazolni gyermeke hiányzását a tanítási óráról
- értesíteni az osztályfőnököt gyermeke egészségi állapotáról, amennyiben
megkülönböztetett figyelmet igényel
- részt venni a szülői értekezleteken és megjelenni az iskola vezetősége, az
osztályfőnök vagy a mester által kérvényezett konzultáción
- hatékonyan együttműködni az iskolával gyermeke oktatási és nevelési
szükségleteit illetően
6. bekezdés
Ösztöndíj
7

1. Ösztöndíjban az Iskolai Törvény 149-es paragrafusa alapján részesülhetnek a
tanulók. Az igazgató a tanuló vagy a törvényes képviselő által benyújtott
kérvény alapján dönthet az ösztöndíj folyósítása mellett, mely egy iskolai évre
vonatkozik. Az ösztöndíj nem vonatkozik azon tanulókra, akik korábban
feltételes kizárásban részesültek. Az ösztöndíjra vonatkozó feltételek
megváltozása esetén felülbírálásra kerül sor.
2. Az osztályfőnök kérése alapján az igazgató visszavonhatja az ösztöndíj
folyósítását ideiglenesen, vagy az iskolai év végéig.
3. Az ösztöndíj megvonására vonatkozó feltételek:
a) az iskolai rendtartás súlyos megszegése – ebben az esetben az iskolai és végéig
érvényes a megvonás
b) az adott hónapban kimutatott több mint 8 igazolatlanul mulasztott tanítási óra
után – ebben az esetben a megvonás ideiglenes.
II. fejezet
Nevelési intézkedések
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Ide tartoznak a dicséretek és egyéb motivációs, ill. a tanulók fegyelmének
erősítését szolgáló tényezők.
Dicséretet és különböző jutalmakat az osztályfőnök, az iskola igazgatója vagy
egy hivatalos állami szerv adhat, melyek rendszerint a tanévzárón vagy az
osztályozás időszakának végén kerülnek átadásra.
A tanulók fegyelmének erősítését szolgáló intézkedések közül az alapján,
hogy súlyos, kevésbé súlyos vagy ismételten előforduló esetről van-e szó, a
következő büntetések ítélhetőek:
a) írásbeli osztályfőnöki intő, írásbeli intő a mestertől
b) írásbeli osztályfőnöki megrovó, írásbeli megrovó a mestertől
c) igazgatói megrovó
Az iskolai rendtartás súlyos megsértéséért a diák feltételes kizárással vagy az
iskolából való kizárással büntethető. Hasonlóan büntethető akkor is, ha
kevésbé súlyos módon ugyan, de rendszeresen, ismételten megsérti az iskolai
rendtartás pontjait.
A 3. és 4. pontban feltüntetett nevelési intézkedések a kihágástól számított 2
hónapon belül ítélhetőek meg, legkésőbb az elkövetéstől számított egy éven
belül.
Feltételes kizárás esetén az igazgató határozza meg a próbaidőt (legfeljebb 1
év). Amennyiben a próbaidő alatt nem szegi meg a belső rendtartást, a kizárás
érvényét veszti. Ha a próbaidő alatt megsérti az iskolai rendtartást, az igazgató
kizárja az iskolából.
8

7.

A dicséretekről ill. a büntetésekről az iskola köteles értesíteni a diák törvényes
képviselőjét.

1. tanulók fegyelmének erősítését szolgáló intézkedések
A. írásbeli osztályfőnöki intő:
1. többszöri késés a tanítási órákról
2. a diák nem teljesíti azon kötelességeit, melyek az iskolai rendtartásban
szerepelnek
3. nem teljesíti a hetesre vonatkozó kötelességeit
4. igazolatlanul mulasztott 1 - 8 tanítási óráért
B. írásbeli osztályfőnöki megrovó:
1. az iskolai rendtartás ismételt megszegése esetén az előzetes osztályfőnöki
figyelmeztetés után
2. igazolatlanul mulasztott 9 - 16 tanítási óráért
C. Igazgatói megrovó:
1. az iskolai rendtartás ismételt megszegése esetén az ezt megelőző írásbeli
osztályfőnöki megrovó után
2. igazolatlanul mulasztott 17 - 24 tanítási óráért
D. Feltételes kizárás:
1. igazolatlanul mulasztott 51 és annál több tanítási óráért
2. a munkabiztonsági és tűzvédelmi előírások szándékos megszegése miatt
3. a diáktársak értékeinek vagy az iskola vagyonának eltulajdonításáért
4. a diáktársak vagy az iskola alkalmazottainak testi épségének
veszélyeztetéséért
5. az iskolai rendtartás súlyos, illetve ismételt megsértéséért.
E. Iskolából való kizárás:
1. az iskolai rendtartás megsértéséért a feltételes kizárás ideje alatt
2. a rendőrségi kivizsgálás során bizonyított, a tanítás ideje alatt vagy az iskolai
rendezvényeken elkövetett bűncselekményért
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2. Értékelés és osztályzás
A. A magaviseleti jegy lerontása kielégítőre:
1. kihágás esetén az ezt megelőző igazgatói megrovó esetén
2. igazolatlanul mulasztott 25 - 32 tanítási óráért
3. az iskolai rendtartásba foglalt tanulói kötelességek elmulasztásáért
4. az iskolai rendtartás egyszeri súlyos, vagy többszöri kevésbé súlyos
megsértéséért
B. A magaviseleti jegy lerontása kevésbé kielégítőre:
1. ismételt kihágásért a magaviseleti jegy lerontása után
2. igazolatlanul mulasztott 33 - 40 tanítási óráért
3. az iskolai rendtartásba foglalt tanulói kötelességek ismételt elmulasztásért
C. A magaviseleti jegy lerontása nem kielégítőre:
1. ismételt kihágásért a magaviseleti jegy előző lerontása után
2. igazolatlanul mulasztott 41 - 50 tanítási óráért
3. az iskolai rendtartásba foglalt tanulói kötelességek ismételt elmulasztásáért
4. azon magatartásért, mely ellentétben áll a társadalom etikai és jogi
normáival, a diáktársak és iskolai alkalmazottak emberi jogainak súlyos
megsértéséért
5. sértő magatartásért, mellyel veszélyezteti diáktársai nevelését, vagy
szándékosan megakadályozza a diákközösség tevékenységét.

3. A felépítményi tanulmányi szakosokra vonatkozó nevelési
intézkedések
A. írásbeli osztályfőnöki intő:
1. többszöri késés a tanítási órákról
2. a diák nem teljesíti azon kötelességeit, melyek az iskolai rendtartásban
szerepelnek
3. nem teljesíti a hetesre vonatkozó kötelességeit
4. igazolatlanul mulasztott 1 - 8 tanítási óráért
B. írásbeli osztályfőnöki megrovó:
1. az iskolai rendtartás ismételt megszegése esetén az előzetes osztályfőnöki
figyelmeztetés után
2. igazolatlanul mulasztott 9 - 16 tanítási óráért
C. Igazgatói megrovó:
1. az iskolai rendtartás ismételt megszegése esetén az ezt megelőző írásbeli
osztályfőnöki megrovó után
2. igazolatlanul mulasztott 17 - 24 tanítási óráért
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D. Feltételes kizárás:
1. igazolatlanul mulasztott 25 és annál több tanítási óráért
2. a munkabiztonsági és tűzvédelmi előírások szándékos megszegése miatt
3. a diáktársak értékeinek vagy az iskola vagyonának eltulajdonításáért
4. a diáktársak vagy az iskola alkalmazottainak testi épségének
veszélyeztetéséért
5. az iskolai rendtartás súlyos, illetve ismételt megsértéséért.
E. Iskolából való kizárás:
1. az iskolai rendtartás megsértéséért a feltételes kizárás ideje alatt
2. a rendőrségi kivizsgálás során bizonyított, a tanítás ideje alatt vagy az
iskolai rendezvényeken elkövetett bűncselekményért

4. A diákok jutalmazása
I.

Az osztály, az évfolyam és az iskola legjobb tanulójának járó cím
megszerzése

Az osztály, az évfolyam és az iskola legjobb tanulójának járó címet a tanév végén hirdetik ki a
pedagógiai tanács döntése alapján. A jutalmazott diákok vásárlási utalvány formájában vehetik át
a díjat.
Az osztály legjobb diákjának járó cím elnyerésére az osztályfőnök javasolja azt a diákot, aki a
legmagasabb pontszámot éri el a következő feltételek alapján:

a) Tanulmányi előmenetel :
A tanulmányi eredmények év végi átlaga

Pontszám

1,00

40

1,01 – 1,1

36

1,11 – 1,2

32

1,21 – 1,3

28

1,31 – 1,4

24

1,41 – 1,5

20

1,51 – 1,6

16

1,61 – 1,7

12

1,71 – 1,8

8

11

1,81 – 1,9

4

1,91 – 2,00

0

b) Tanulmányi versenyek
(A versenyek listáját az adott iskolai év Munkaterve tartalmazza)
Versenyek

Pontszámok

iskolai fordulón való részvétel

2

1. helyezés az iskolai fordulón

4

járási/körzeti/területi fordulón való részvétel

5

2. – 5. helyezés a járási/körzeti/területi fordulón

6

1. helyezés a járási/körzeti/területi fordulón

8

kerületi fordulón való részvétel (nemzetközi verseny,
meghívásos verseny)

10

2. – 5. helyezés a kerületi fordulón (nemzetközi verseny
meghívásos verseny)

12

1. helyezés a kerületi fordulón (nemzetközi versenyen
meghívásos versenyen)

14

országos fordulón való részvétel

16

2. – 5. helyezés az országos fordulón

18

1.helyezés az országos fordulón

24

A különböző versenyeken elért legjobb eredményeket az osztályfőnök értékeli.
c) Sportversenyek és a Szlovák Köztársaság Oktatásügyi Minisztériuma által rendezett
versenyek, melyeken a tanulók bizonyos csoporton belül vagy egyénileg vesznek részt.
Az osztályfőnök többször felhasználja a táblázatot.
Versenyek

Pontszámok

iskolai fordulón való részvétel

1

1.helyezés az iskolai fordulón

2

2. – 5. helyezés a járási/körzeti/területi fordulón

3

1. helyezés a járási/körzeti/területi versenyen

4

12

kerületi fordulón való részvétel (nemzetközi verseny,
meghívásos verseny)

5

2. – 5. helyezés a kerületi fordulón (nemzetközi verseny,
meghívásos verseny)

6

1. helyezés a kerületi fordulón (nemzetközi versenyen,
meghívásos versenyen)

7

országos fordulón való részvétel

8

2. – 5. helyezés az országos fordulón

9

1. helyezés az országos fordulón

12

Megjegyzés: Az egyes versenyek kiírását az adott iskolai év Munkaterve tartalmazza.
Az osztályfőnök értékeli a sportversenyeken és a Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériuma
által rendezett versenyeken elért legjobb eredményeket.
d) Hiányzás
Az iskolai év végén kimutatott igazoltan mulasztott órák száma alapján:
0
igazoltan mulasztott óra
5 pont
1– 10

igazoltan mulasztott óra

4 pont

11 – 20

igazoltan mulasztott óra

3 pont

21 – 30

igazoltan mulasztott óra

2 pont

31 – 40

igazoltan mulasztott óra

1 pont

41 – 50

igazoltan mulasztott óra

0 pont

Az osztály, az évfolyam és az iskola legjobb tanulója címet nem kaphatja meg az a diák,
aki:
a) az adott iskolai évben rontott a magaviseleti jegyén
b) az adott iskolai év végén az általános minősítése rosszabb, mint jelesen megfelelt
c) az adott tanulmányi időszakban van igazolatlanul mulasztott órája
d) az adott tanulmányi időszakban nevelési intézkedésben részesült (intő, megrovó)
1. Az osztály legjobb tanulója címre jogosult az a diák, aki a legmagasabb pontszámot éri el
az előbbiekben felsorolt feltételek teljesítése után. Abban az esetben, ha több tanuló
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azonos pontszámot ér el egy adott osztályban, az osztályfőnök dönti el, ki kapja az osztály
legjobb tanulója címet, miután a pedagógiai tanács is jóváhagyta ezt.
2. Az évfolyam legjobb diákja címre jogosult az a diák, aki a legmagasabb pontszámot éri
el az előbbiekben felsorolt feltételek teljesítése után. A győztes az egyes osztályok legjobb
tanulói közül kerül ki. Abban az esetben, ha azonos pontszámot ér el több tanuló, az iskola
igazgatója dönt arról, ki kapja ezt a címet, miután ezt jóváhagyta a pedagógiai tanács is.
Abban az osztályban, melyben az évfolyam legjobb diákja címet szerezte az egyik tanuló,
az osztály legjobb tanulója címet a második legmagasabb pontszámmal rendelkező diák
nyeri el. Az alsó évfolyamok esetében is hasonlóan járunk el.
3. Az iskola legjobb tanulója címre jogosult az a diák, aki a legmagasabb pontszámot éri el
a fentiekben felsorolt feltételek teljesítése után. A cím elnyerésére egyenrangúan jogosult a
négyéves tanulmányi szakon, illetve a hároméves tanulmányi szakon tanuló diák.
Amennyiben azonos pontszámot érnek el a diákok, az iskola igazgatója dönt arról, ki kapja
meg ezt a címet, a pedagógiai tanács jóváhagyása után. Amennyiben egy adott évfolyam
diákja kapja az iskola legjobb tanulója címet, a soron következő legmagasabb
pontszámmal rendelkező diáké az évfolyam legjobb diákja cím.
4. Az osztály legjobb tanulója cím viselői osztályfőnöki dicséretben részesülnek és 10 EUR
értékeű utalványt kapnak.
5. Az évfolyam legjobb tanulója cím viselői igazgatói dicséretben részesülnek és 15 EUR
értékű utalványt kapnak.
6. Az iskola legjobb tanulója cím viselője igazgatói dicséretben részesül és 20 EUR értékű
utalványt kap.
A végzős osztályokban és évfolyamokban a tanulmányaik befejezésével egyidőben
részesülnek jutalomban.
Az osztály legjobb tanulója igazgatói dicséretben és 15 EUR értékű utalványban részesül.
Az évfolyam legjobb tanulója igazgatói dicséretben és 30 EUR értékű utalványban részesül.

II.

Egyéb jutalmak

Egyéb jutalmak átadására az adott iskolai év végén és a végzős osztályok ballagása napján kerül
sor. Jutalomban csak azok a diákok részesülhetnek, akik magaviseleti értékelése kitűnő, nem
kaptak a tanév során nevelési intézkedést (intőt, megrovót) és nincs igazolatlanul mulasztott
órájuk.
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Nevelési intézkedés

A tanulmányi versenyeken és a
Szlovák Köztársaság Oktatási
Minisztériuma által rendezett
versenyeken elért helyezések

Vásárlási
utalvány
értéke

Osztályfőnöki
dicséret

5. – 10. helyezés a kerületi fordulón
(2. – 5. helyezés a járási/körzeti/területi
fordulón)

10 €

Igazgatói dicséret

2. - 4. helyezés a kerületi fordulón
(1. helyezés a járási/körzeti/területi
fordulón)

15 €

Igazgatói dicséret

1. helyezés a kerületi fordulón

20 €

Igazgatói dicséret

1. - 3. helyezés az országos fordulón

40 €

A tanuló minden versenyen való részvételéért, továbbá a 4.I-es pont alapján egyidejűleg
részesülhet jutalomban. A jutalom összege összeadódik.

Csapatok jutalmazása:
A csapatok közösen egy darab vásárlási utalványban részesülnek.

Helyezés a csapatversenyeken

Vásárlási utalvány
értéke

1. helyezés a járási/körzeti/területi fordulón

20 €

2. - 3. helyezés a kerületi fordulón

30 €

1. helyezés a kerületi fordulón

40 €

2. - 3. helyezés az országos fordulón

60 €

1. helyezés az országos fordulón

70 €

Megvitatva a pedagógia tanács 2018. 06. 25-i ülésén.
Jóváhagyta Ing. Pál Elemér, az iskola igazgatója
Komárom, 2018. 06. 25.
........................................
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