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HÁZIREND, ALAPSZABÁLY
A tanuló az iskolából való távolmaradását minél előbb (ha lehet előre) jelzi bármelyik tanárnak. A
mulasztást igazolnia kell. Annak megítélése, hogy a mulasztás egyéb alapos indokkal történt-e, a stáb
hatásköre. Késni nem lehet. 5§ (1) a*
A Tanodában az oktatás ingyenes. Nem kell sem térítési díjat, sem tandíjat fizetni. 5 (1) b*(1).b
A Tanodában tanuló által előállított termék, dolog, alkotás a tanuló tulajdonát képezi, melyet felajánlhat az
iskolának. 5 *(1).b
Az iskola szociális támogatást, illetve nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatást nem nyújt. 5 (1) c*
A tanulók véleménynyilvánításának és rendszeres tájékoztatásának fóruma a heti diákstáb. Idejéről a tanév
rendje rendelkezik. 5 (1) d*
Tanulókat jutalmazásban nem részesítünk. 5 (1) e*
Fegyelmi vétség esetén vétségben érintett diákot a stáb behívja egy stábülésre. 5 (1) f
A Tanoda működési helyén és idejében alkoholt, drogot fogyasztani és árulni, alkoholos vagy drogos
állapotban az iskolában tartózkodni tilos. Ha ez mégis megtörténik, bármelyik tanár a tanulót
hazaküldheti. Az iskola területén a dohányzás tilos. Az iskola területén szerencsejátékot űzni tilos. Az
iskolába fegyvert, vagy annak látszó tárgyat behozni tilos.
A szülők az elektronikus naplót az iskolában a segítő pár segítségével tekinthetik meg. 5 (1) g
A Tanodában a tanulók tanulmányi idejét az alapszerződés rögzíti.
A Tanodában a tanulók egyéni tanulási program szerint tanulnak, melyet segítő párjukkal az
alapszerződés, és a karrierterv megkötésekor dolgoznak ki.
A tanév a munkarendben rögzített számú szorgalmi, és a hozzátartozó vizsgaidőszakból áll. Ezek
időpontját a tanév rendje rögzíti. Minden szorgalmi időszak második hetének végéig a tanulók segítő
tanárjukkal megállapodnak az adott időszakra vonatkozó tanulmányi haladási ütemükről és a
vizsgaszintekről. Ezt tanulmányi szerződésben rögzítik. Ez a szerződés tartalmazza az adott időszakban
tanulandó tárgyakat, és leteendő vizsgákat. A szerződés módosítását a tanuló és a segítő pár egyaránt
kezdeményezheti.
Az alapszerződéstől és a tanulmányi szerződéstől eltérő bármilyen megállapodást az eseti szerződés
szabályozza. Eseti szerződést a tanuló bármelyik tanárral köthet. 5 (1) h*
A Tanulók osztályzatait vizsgákon szerezhetik meg. Vizsgákat a vizsgaidőszakban lehet tenni.
A tantárgyak vizsgakövetelményei a vizsga előtt 2 héttel az iskola honlapján hozzáférhetők. A tanuló
vizsgaidőszakbeosztását segítő párjával közösen készíti el. E beosztás egyben a vizsgára jelentkezést is
szolgálja. Egy tanév alatt legalább három vizsgát le kell tenni. Amely tanuló ezt nem teljesíti, annak
tanulói jogviszonya megszűnik.
Könyvet, tankönyvet, az iskola könyvtárából a meghatározott rend szerint lehet kölcsönözni.
Tanórák rendje: 8-8.45 napindító
9-10.45 első óra, közben 15 perc szünet
11-12.30 második óra, közben 15 perc szünet
13.30-13.00 ebédszünet
13.00-14.45 harmadik óra, közben 15 perc szünet
15.00- tanóra, egyéb, tanórán kívüli foglalkozások 5 (2)a
A tanulók iskolában töltendő idejét az aktuális személyre szabott órarendjük határozzák meg. 5 (2)b
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Az iskola helyiségeit, berendezési tárgyait, eszközeit a tanulók valamely tanár beleegyezésével rendeltetésszerűen
használhatják. 5 (2) f

A tanulók kötelesek betartani a tűz- és munkavédelmi szabályokat, és részt venni az erre vonatkozó
oktatáson.
Az alapszabály minden iskola területén kívüli Tanodás programra is érvényes. 5(2)e
Minden egyéb, a diákokkal kapcsolatos kérdésben a stáb dönt.
A tanulónak joga van a stábbal közös megbeszélést kérni, bármely számára fontos ügyben.
Az iskolai együttélésünkre vonatkozó szabályokat az un. „Háztartásrend” tartalmazza, amely a Házirend
tanévenként aktualizált melléklete.
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