Házirend módosítása

LKG

A Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola házirendje az alábbiak szerint módosul:
1. A 2.3.1. pont helyébe az alábbi szöveg lép:
2.3.1. Késések
A tanítási óráról késni nem szabad. Amennyiben a tanuló a tanóra megkezdése után érkezik, késésének
időtartamát az órát tartó szaktanár a naplóban rögzíti. A tanítási nap kezdetére vonatkozó késést a szülő
tanévenként legfeljebb három alkalommal igazolhatja (a hiányzásra vonatkozó öt igazoláson kívül). A
vidékről bejáró tanulók közlekedési eszközeinek igazolható késése, illetve igazolható budapesti
közlekedési problémák esetén az osztályfőnök mérlegelheti a késés igazolásának elfogadását.
Napközbeni késést igazolni nem lehet. Az osztályfőnök az igazolatlan késések időtartamát havonta
összesíti, tanórákra átszámítja. Az ily módon keletkezett hiányzások a tanuló igazolatlan óráinak számát
növelik.
2. A 2.4.2. pont táblázatának helyébe az alábbi táblázat lép:
0. óra
1. óra
2. óra
3. óra
4. óra
5. óra
6. óra
7. óra

Becsengetés
7,10
8,00
8,55
9,55
10,55
12,05
13,15
14,10

Kicsengetés
7,55
8,45
9,40
10,40
11,40
12,50
14,00
14,55

3. A 2.4.4. pont 2. bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:
A tanuló köteles az iskola által előírt felszerelésben részt venni a testnevelés órán. Ha kötelezettségének
nem tesz eleget, ezáltal a testnevelés óra követelményeit nem teljesíti. Az iskola a második alkalommal
történt kötelesség-mulasztás esetén írásban értesíti a szülőt, és felhívja figyelmét a tanuló
magatartásának következményeire. A tanuló további kötelesség-mulasztásai esetén az adott órai
teljesítménye elégtelennek minősül.
4. A Házirend az alábbi melléklettel egészül ki:
„A LKG Házirendjének 1. számú melléklete
A fegyelmi eljárás szabályai
A fegyelmi eljárás általános szabályait a 11/1994.(VI.8. ) MKM rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Az iskola tanulója ellen fegyelmi eljárást lehet, illetve kell indítani:
– több korábbi fegyelmező intézkedés eredménytelensége,
– súlyosnak minősíthető kötelességszegés, fegyelmi vétség,
– 20 órát meghaladó igazolatlan mulasztás esetén.
A fegyelmi eljárást az iskola pedagógusai, a diákönkormányzat vagy a Szülői Munkaközösség
kezdeményezésére, az osztályfőnök írásbeli javaslatára az igazgató indítja meg. A javaslatot az erre célra
rendszeresített nyomtatvány útján lehet megtenni.
A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítést (a tanuló terhére rótt kötelességszegés, fegyelmi vétség
pontos megfogalmazásával) az osztályfőnök készíti elő, és az igazgató írja alá.
– Az értesítést személyesen (nagykorú tanuló esetén), illetve tértivevényes küldeményként kell az
értesítendőkhöz eljuttatni.
– A személyes átvételt az átvevő aláírásával igazolja.
– A fegyelmi eljárás megindításáról, illetve a fegyelmi tárgyalásról szóló értesítés másolatát az
osztályfőnöknek a tanári szobában ki kell függesztenie, valamint át kell adnia a fegyelmi bizottság
elnökének.
– A meghívottak az értesítés tudomásul vételét aláírásukkal igazolják.
A fegyelmi eljárást a nevelőtestület által megbízott Fegyelmi Bizottság (FB) folytatja le.
A Fegyelmi Bizottság összetételét az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata szabályozza.
A nevelőtestület elsőfokú fegyelmi jogkörét a Fegyelmi Bizottság gyakorolja.
A fegyelmi eljárásban a vizsgálatot a FB az elnök irányításával folytatja le. Ennek során:
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8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

LKG

a) meghallgatja az érintett tanulót és a tanúkat,
b) elvégzi a szükséges szembesítéseket,
c) összegyűjti az üggyel kapcsolatban született iratokat, dokumentumokat, bizonyítékokat, egyéb
szükséges információkat
d) beszerzi a tanulóközösség, illetőleg a diákönkormányzat véleményét (ha szükségesnek ítéli, a
véleményeket írásban kéri),
e) jegyzőkönyvet vagy feljegyzést készít a meghallgatásról és a szembesítésekről,
f) a fegyelmi tárgyaláson javaslatot tesz a fegyelmi büntetésre,
g) a fegyelmi vétség súlyosságának mérlegelése alapján javaslatot tesz a szűkebb vagy bővebb körű
fegyelmi tárgyalásra.
A szűkebb körű fegyelmi tárgyaláson a Fegyelmi Bizottságon és az érintett diákon, szülőjén és/vagy
képviselőjén kívül szükség esetén, meghívottként jelen lehet a tanuló néhány tanára, diáktársa. A bővebb
körű fegyelmi tárgyalás a tantestület előtt zajlik.
A FB elnökének feladata:
a) a fegyelmi eljárás (vizsgálat) megszervezése, lebonyolítása
b) a fegyelmi tárgyalás időpontjának kijelölése
c) a fegyelmi eljárás megindításáról értesítendők körének meghatározása
d) a fegyelmi határozat ellen benyújtott felülbírálati kérelem esetén a FB álláspontjának képviselete
e) több tanuló ügyében tartott fegyelmi tárgyaláson a jegyzőkönyvvezető osztályfőnök kijelölése
f) az ügyben érintettek kérésére tájékoztatás a fegyelmi eljárás szabályairól
A fegyelmi tárgyalásra meg kell hívni:
a FB tagjait
a fegyelmi eljárásban érintett tanulót
a kiskorú tanuló szülőjét (gondviselőjét)
A fegyelmi tárgyalás előtt a fegyelmi bizottság előértekezletet tart.
A fegyelmi tárgyalás nyilvános, ha ahhoz a fegyelmi eljárás alá vont tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője
(gondviselője), illetve az általuk meghatalmazott képviselő hozzájárul.
A fegyelmi bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak legalább fele jelen van.
A fegyelmi bizottság határozatait nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza.
Határozathozatalkor csak a fegyelmi bizottság tagjai tartózkodhatnak a teremben.
A fegyelmi tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
a) a tárgyalás helyét és idejét
b) a fegyelmi eljárás tárgyát
c) a résztvevők nevét
d) az elhangzott megnyilatkozások (ismertetés, kérdés, válasz, hozzászólás), illetve nyilatkozatok
lényegét. (A kötelezően meghívottak bármelyikének kérésére a meghatározott megnyilatkozásokat szó
szerint kell rögzíteni.)
e) a tárgyaláson történt eseményeket
f) a meghozott fegyelmi határozat szövegét, az indoklással
A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét az osztályfőnök készíti el, a tárgyalást követő három napon belül. A
jegyzőkönyv aláírói:
a fegyelmi bizottság elnöke
egy az eljárás során végig jelenlevő tanár
az osztályfőnök mint jegyzőkönyvezető
Az osztályfőnök feladatait indokolt esetben az osztályban tanító, az igazgató által megbízott pedagógus is
elláthatja.
A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a fegyelmi tárgyalás jelenléti ívét, valamint az üggyel kapcsolatban született
iratokat, dokumentumokat.
A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét az iskolai irattárba kell iktatni.
A jegyzőkönyv másolata csak hivatalos kérésre, arra jogosultaknak adható ki, a fegyelmi tárgyalásra
meghívottak (a szavazásra vonatkozó bekezdések kivételével) betekintésre jogosultak.
Ha a tanuló fegyelmi büntetésben részesül, ezt a tényt ellenőrző könyvében és az osztálynaplóban rögzíteni
kell.
Minden fegyelmi büntetésről – a cselekmény megnevezésével, az érintett tanuló nevének elhallgatása
mellett – a fegyelmi tárgyalást követő hét első munkanapján az iskolarádión keresztül értesíteni kell az
iskolai közösséget.
A fegyelmi büntetés adminisztrálása, illetve hirdetésre való előterjesztése az osztályfőnök feladata.”
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