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Batthyány Kázmér Gimnázium  
Szigetszentmiklós  
Csokonai u. 6-14.  
 
Tárgy: házirend véleményezése.  
 
Tisztelt Igazgató Asszony!  
 
 
Köszönettel vettük a Batthyány Kázmér Gimnázium új házirendjének tervezetét. Nagyra 
értékeljük, és a Szülők Tanácsa nevében külön is köszönöm azt, hogy az észrevételek 
egyeztetése céljából személyesen állt a rendelkezésünkre. A már egyeztetett szülői 
észrevételeket a csatolt táblázat tartalmazza.   
 
 
Budapest, 2012. október 25.  
 
Tisztelettel a Batthyány Kázmér Gimnázium Szülők Tanácsának részéről:  

 

        
        Bege Vencel          

           Szülők Tanácsa elnök 
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Házirendre (házirend2012_vegleges2.doc ) vonatkozó Szülők Tanácsa észrevételek  

 

# 
Dokumentum 
hivatkozás 

Észrevételezett rész SZT észrevétel/javaslat 

1 1.5. 
" minden olyan iskolai belső szabályzat, 
ami rájuk egyébként is vonatkozik" 

Kérjük, hogy a PP és SZMSZ mellett kerüljön felsorolásra minden 
jelenleg érvényes szabályzat és annak elérhetősége, amely a 
diákokra vonatkozik. 

2 2. 

NKT 28 (kollégium), 29 (alapfokú 
művészeti iskola), 31, 32 (egyházi 
intézmények) paragrafusok  nem 
aktuálisak 

Javasoljuk,hogy a törvényi hivatkozások kerüljenek törlésre.  

3 3.4. Munkanap helyett tanítási nap Javasoljuk, hogy kerüljön cserére tanítási napra. 

4 3.5. Munkanap Javasoljuk, hogy kerüljön cserére tanítási napra. 

5 3.5. 10 munkanapon belül megnézheti 
Javasoljuk, hogy a gyakorlat szerinti kötelező kiosztás szerepeljen: 
"Az írásbeli dolgozatok a megírásuktól számított  10 tanítási napon 
belül kiosztásra kerülnek." 

6 3.6. Kiegészítés kérés ... és az iskola honlapjára is felkerülnek. 

7 3.7. Kiegészítés kérés .. és az iskola honlapján is elérhető. 

8 3.8 Pontosítás kérés A DÖK az Iskolaszékben képviselteti magát, nem az SZT-ben.  

9 Általános 
A lényeges információk táblázatos 
áttekinthetősége  

Javasoljuk, hogy a lényeges, az adott tanévre vonatkozó lényeges 
elérhetőségi, nyitvatartási, stb. információk egy külön mellékletben, 
táblázatos formába kerüljenek összefoglalásra. Ez évente 
felfrissítésre kerülne. 

10 3.9. 
Pontosítás kérés: "képviselőik útján" 
vehetnek részt 

"az erre a célra megválasztott képviselőjük"  

11 3.9. 

" Az iskola igazgatója évente legalább 
egy alkalommal – a tanév helyi 
rendjében meghatározott időpontban – 
diákközgyűlést tart" 

Megjegyzés: ez egy fontos visszacsatolás, amelyet a tanév helyi 
rendjének is tartalmaznia kell.  
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12 4.1. 
" tájékoztatásait az elektronikus 
naplón, honlapon, ellenőrzőn 
keresztül juttatja el a szülőkhöz" 

Javasoljuk, hogy kerüljön kategorizálásra, hogy a különböző 
típusú információkhoz mely csatorna kerül használatra. 
Javaslatunk: a tanulmányi eredmények, csengetési rend 
elektronikus napló és ellenőrző, minden más az iskola 
honlapja. Az iskolával kapcsolatos hírekre vonatkozólag az 
elsődleges hírforrás az iskola honlapja legyen.  

13 4.1. Honlapra vonatkozó szülői kérelem: 

Kérés: minden hír vagy információ amely a szülői közösséget 
érinti, az 5 munkanapon belül a honlapra kerüljön fel, így a 
szülők az iskola honlapjáról megbízhatóan tájékozódhatnak.  
További kérésünk, hogy legyen lehetőség feliratkozni, hogy a 
híreket automatikusan lehessen emailben megkapni.  

14 4.3. Elektronikus napló elérhetősége 
Kérésünk, hogy a javasolt külön mellékletbe (9-es észrevétel) 
kerüljön feltüntetésre, valamint az is, hogy elérhetőségi 
probléma esetén mikor és kihez lehet fordulni. 

15 4.3. "írásban tájékoztatja" 
A külön írásos tájékoztatás helyett javasoljuk a táblázatos 
mellékletben és a honlapon való elérhetőség megadását.  

16 4.5. 

Észrevétel: fogadóórák csúszásai is 
túlterheltség (sok esetben már nincs 
szabad időablak a jelentkezésre) 
kezelése 

A rendjét, lebonyolítását, a szülők és a pedagógusok 
kötelezettségeit a házirendben javasoljuk szabályozni. 
Javasoljuk külön csengetésekkel jelezni a kezdetét és a végét, 
amely úgy a szülőkre, mint a pedagógusokra kötelező.  

17 5.1. Javaslat 
Kérjük, hogy kerüljön meghivatkozásra, hogy a honlapon hol 
érhető el.  

18 5.10. 
Pontosítás kérelem: iskola 
épülete/aula és engedélyek 
beszerzése 

Javaslat: 16 óra után, tanári felügyelet nélkül a diákoknak csak 
az aulában tartózkodhatnak.  

19 5.10. Az iskola nyitvatartási rendje 
Javasoljuk a 9. pontban említett fontosabb információkra 
vonatkozó külön mellékletben tárgyalni. 

20 5.15. Iskolaorvosi rendelés 
Javasoljuk a 9. pontban említett fontosabb információkra 
vonatkozó külön mellékletben tárgyalni. 
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21 6.5. 
Szülők informálása a szabadon 
választható foglalkozásokról 

Kérjük, hogy a szabadon választható foglalkozások is 
kerüljenek fel a honlapra (beleértve a 2012/13-as tanévre 
vonatkozókat is). 

22 6.5. 
Szabadon választható foglalkozások 
- kérés 

Javasoljuk, hogy kerüljön megemlítésre az is, hogy ezek egy 
részét az alapítványok finanszírozzák.  

23 6.7. 
A kötelező csoportbontásos tanórai 
foglalkozások 

Amennyiben a csoportok tudásszint alapján kerültek 
meghatározásra, úgy ezek időnként kerüljenek felülvizsgálatra. 

24 6.9. 
Tudásszint alapján kialakított 
csoportok 

Félévente vagy évente sor kerül a csoportok felülvizsgálatára. 
Javasoljuk ezt megemlíteni a házirendben. 

25 6.10. Tanulószoba 
Javasoljuk, hogy a szülő ne csak írásban, hanem személyesen 
is kérhesse ki a diákot.  

26 6.12. Fegyelmi intézkedést von maga után 
Javasoljuk pontosítani, hogy milyen fegyelmi intézkedésre van 
lehetőség. 

27 6. 
Az új NKT szerinti kötelező 
testnevelési órák 

Javasoljuk kiegészíteni, hogy az egyesületekben sportoló 
diákok, hogyan kaphatnak ez alól felmentést.  

28 8.1.e. Jutalmazások, kitüntetések - kérés 
Kérjük, hogy ezek a listák 2 tanítási napon belül kerüljenek fel 
az iskola honlapjára. 

29 8.1.e. Motivációs javaslat 
Javasoljuk, hogy kerüljön kialakításra egy "érdemtábla", amely 
összesíti, hogy melyik diák, milyen és mennyi kitüntetését 
kapott (akár az olimpiai éremtáblák mintájára) 

30 9.7. Ügyeletes tanár értesítése 
Javasoljuk, hogy kerüljön cserére az első elérhető tanárral 
vagy a titkársághoz kelljen ilyen esetben is fordulni. 

31 9.11-12 Ügyelelet - egyenruha 
Javasoljuk, hogy ne kelljen egyenruhát viselni az ügyelet ideje 
alatt, hanem kitűzővel vagy karszalaggal kerüljön az jelzésre, 
hogy ki az ügyeletes diák.  

32 10. Síszünet javaslat 

Javasoljuk, hogy a téli időszakban legyen egy olyan 
megnevezett hét, amelyen lazább a tananyaggal való 
előrehaladás  és a síeléseket iskola szinten erre az időszakra 
lehetne tervezni. A javaslatunk elfogadása esetén, kérjük a 
tanévrendjében is szerepeltetni.  
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33 10.14. Kikérő 
Javasoljuk pontosítani, hogy ezt is az osztályfőnöknek kell 
leadni.  

34 10.16. 
Országos tanulmányi versenyek 
külön tárgyalása 

A jó eredményekhez szükséges a minimum 1 nap felkészülés, 
ráhangolódás, stb. Javasoljuk, hogy országos tanulmányi 
verseny esetében maradjon meg a jelenleg érvényes minimum 
1 nap igazolt hiányzás.  

35 12.4. Közösségi célú használat 
Javasoljuk kiegészíteni az iskolához szorosan kötődő 
szervezetekkel (pl. sportkörök, SZMK,...) 

36 13.3. 
Igazolt hiányzás esetén is következő 
nap meg kell írnia az elmaradt 
témazárót 

Javasoljuk, hogy a tanulmányi versenyekre való esetleges 
felkészülés, illetve részvétel miatti hiányzások az egyeztetés 
kategóriájába essenek.  

37 13.10. Energiaitalok fogyasztása Kérjük, hogy legyen tiltott kategória az iskola területén. 
38 14.1. Ingyenes tankönyvek Javasoljuk, hogy kerüljön ki a házirendből.   

39 14.2. Kiegészítő tankönyvtámogatás 
Javasoljuk pontosítani, hogy azok számára akik nem 
jogosultak a normativ támogatásra, illetve kérjük megemlíteni, 
hogy az alapítványhoz is fordulhatnak ilyen kéréssel. 

40 15.2. Ebéd lemondása 

Javasoljuk, hogy kerüljön említésre, hogy emailben, telefonon 
is le lehet mondani, valamint, hogy az email cím és a 
telefonszám kerüljön be a 9. pontban említett fontosabb 
információkra vonatkozó táblázatba. 

41 15.2. Ebéd befizetések rendje 
Javasoljuk, hogy ez is kerüljön be a fontosabb információkra 
vonatkozó táblázatba. 

42 M3.7 
3. sz. melléklet - udvar - tanári 
felügyelet 

Javasoljuk, hogy a szünetekben állandó tanári felügyelet 
legyen az udvaron. 

43 M3.7 3. sz. melléklet - udvar  - étkezés 
Javasoljuk, hogy amennyiben egy otthonról hozott szendvics 
vagy pogácsa elfogyasztása étkezésnek számít, úgy kerüljön 
törlésre ez a szabály.  

44 M4. Díjak 
Javasoljuk, hogy kerüljön megemlítésre, hogy ezeket a díjakat 
a szülői alapítványok finanszírozzák. 
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45 Általános 

Értelmezési  kérdés: az iskola 
dokumentumai között több tartalmi 
átfedés is van. Ellentmondás esetén 
mi az értelmezési sorrend? ( Pl. az 
SZMSZ még 7:50-es beérkezési időt 
tárgyal, de az új házirend már 7:55-
öt.) 

Javasoljuk, hogy kerüljön kibővítésre azzal, hogy ellentmondás 
esetén mindig a legfrissebb dokumentumban leírtak az 
irányadók. 

 

 


