JOGOD VAN HOZZÁ!

Diákjogi kisokos

Mint minden embernek, neked is vannak jogaid és kötelezettségeid, melyeket
jogszabályok határoznak meg. Jogaiddal bármikor élhetsz, kötelességeid mindig be
kell tartanod! A jogaid érvényesítése addig terjedhet, amíg nem sérted társaid és a
közösséged jogait.
A jogok egyenlően illetnek meg mindenkit, ezért a jogokban történő hátrányos
megkülönböztetést törvény tiltja.
A jogok megszerzésük, teljesítésük nem kötődnek életkorhoz, nem
differenciálódnak azon az alapon, hogy hány éves vagy! Életkortól függetlenül a
jogok és kötelezettségek alanya mindig te vagy, nem lép a helyedbe a szülő.
Vannak kötelességeid is, melyeket jogszabályok (többek között a köznevelési
törvény, tanterv, házirend..) határozza meg, ezeket pedig követned kell!

A lelki terror és a testi fenyítés tilalma

A testi fenyítés tilalma minden oktatási-nevelési intézményre kiterjed. Tilos a diákoknak fizikai fájdalmat okozni, őket
kínozni, kegyetlen, embertelen bánásmódban részesíteni.
Lelki terror akkor valósul meg, ha valakit fizikailag ugyan nem bántalmaznak, de szóbeli úton megpróbálnak betörni,
a hatalmuk alá vonni, megalázni, akaratát megtörni. A lelki terror, a megalázó, lealacsonyító bánásmód tiltott az
iskolákban, sem tanárok, sem diákok terrorizálhatják a másikat, mert ezek lelki sérüléseket okozhatnak az
áldozatoknak.
Nktv. 46.§ (2) bekezdés: A gyermek, a tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet
kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek és a tanuló nem vethető alá testi és lelki fenyítésnek,
kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak.

Az egészséges és biztonságos környezet

Ehhez mindenkinek joga van, az iskolának biztosítania kell, hogy az épületében egészségesek és biztonságos
körülmények uralkodjanak, alkalmas legyen a diákok oktatására, nevelésére. Amikor omlik a vakolat, fűtetlenek az
osztálytermek, a mosdók használhatatlanok, akkor a környezet nem egészséges, illetve balesetveszélyes. Ha a diák
ezeket tapasztalja, akkor jeleznie kell a tanároknak. Az iskola épületének akadálymentesnek kell lennie, ami azt jelenti,
hogy az intézményt tolókocsival, mozgáskorlátozottak számára is megközelíthetővé kell tenni.
Nktv. 46.§(3) b) pont: A gyermeknek, a tanulónak joga, hogy a nevelési és a nevelési-oktatási intézményben biztonságban és
egészséges környezetben neveljék és oktassák, óvodai életrendjét, iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás
beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki.

Osztályozás és értékelés
Az osztályozás és az értékelés joga a tanáré. A pedagógus ítéli meg, hogy a tanórákon nyújtott teljesítményed hogyan
értékelhető. Az értékelés szabályait az iskola pedagógiai programja tartalmazza. Ez a program fogalmazza meg azokat
az elveket, szabályokat, melyek alapján értékelik az iskolai teljesítményed. Ezen szabályokat a pedagógusnak is be kell
tartania. Az év végi osztályzatodat ugyan érdemjegyeid alapján határozzák meg, de nem egyszerűen jegyeid számtani
átlagával. A kiszámítás módját, a képeleteket ugyancsak a pedagógiai programnak kell tartalmaznia, ez pedig az iskola
nyilvános dokumentuma. Osztályzatot, érdemjegyet tehát csak és kizárólag tanulmányi teljesítményed, dolgozataid
alapján kaphatsz.
Nktv. 54.§: A pedagógus - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben
rendszeresen érdemjeggyel értékeli, félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minősíti. A tanuló magatartásának és
szorgalmának értékelését és minősítését az osztályfőnök - az osztályban tanító pedagógusok véleményének kikérésével végzi. Az érdemjegyekről a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét rendszeresen értesíteni kell. A félévi és az év végi osztályzatot
az érdemjegyek alapján kell meghatározni. Az évközi érdemjegyeket és az év végi osztályzatokat szóbeli vagy írásbeli
szöveges értékelés kíséri. Az iskola az osztályzatról a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét félévkor értesítő, év végén
bizonyítvány útján értesíti. Értesítő gyakrabban is készülhet az intézmény pedagógia programja szerint. Az érdemjegy és az
osztályzat megállapítása a tanuló teljesítményének, szorgalmának értékelésekor, minősítésekor nem lehet fegyelmezési
eszköz. (2) Az érdemjegyek és osztályzatok a következők: a) a tanuló tudásának értékelésénél és minősítésénél jeles (5), jó
(4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1),b) a tanuló magatartásának értékelésénél és minősítésénél példás (5), jó (4),
változó (3), rossz (2), c) a tanuló szorgalmának értékelésénél és minősítésénél példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2). (3)
Az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló
kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített vagy felzárkóztatásra szorul. (4) A második évfolyam végén és a magasabb
évfolyamokon félévkor és év végén a tanuló értékelésére - jóváhagyott kerettanterv vagy az oktatásért felelős miniszter
engedélyével - az iskola pedagógiai programja a (2) bekezdésben meghatározottaktól eltérő jelölés, szöveges értékelés
alkalmazását is előírhatja. Ha az iskola nem alkalmazza az (1)-(2) bekezdésben meghatározottakat, de arra iskolaváltás vagy
továbbtanulás miatt szükség van, vagy a szülő vagy a tanuló kérésére köteles a félévi és az év végi minősítést osztályzattal is
elvégezni. Az iskola által alkalmazott jelölés, értékelés érdemjegyre, osztályzatra való átváltásának szabályait a helyi

tantervben kell meghatározni. (5) Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti, és
a pedagógus, az osztályfőnök, gyakorlati képzés szervezője által megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló magasabb
évfolyamba lépéséről. (6) Abban az esetben, ha az év végi osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen eltér a tanítási év közben
adott érdemjegyek átlagától, a nevelőtestület felhívja az érdekelt pedagógust, hogy adjon tájékoztatást ennek okáról, és
indokolt esetben változtassa meg döntését. Ha a pedagógus nem változtatja meg döntését, és a nevelőtestület ennek indokaival
nem ért egyet, az osztályzatot az évközi érdemjegyek alapján a tanuló javára módosítja. (7) A tanuló értékelésekor,
minősítésekor az (1) bekezdésben meghatározottakat - az érdemjegy és az osztályzat alkalmazására vonatkozó rendelkezések
kivételével - akkor is alkalmazni kell, ha az iskola nem használja az érdemjegy, az osztályzat megjelölést. (8) Ha a tanuló
gyakorlati képzését nem az iskola tartja, a gyakorlati képzés keretében végzett tevékenységével összefüggésben teljesítményét,
magatartását és szorgalmát a gyakorlati képzés szervezője értékeli a (2) bekezdésében foglaltak szerint. A tanuló félévi és év
végi osztályzatát a gyakorlati képzés szervezője állapítja meg és a nevelőtestület dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről,
szakmai vizsgára bocsátásáról.

Az értéktárgyak bevitele az iskolákba
Az értéktárgyak bevitelét az iskola házirendje szabályozhatja, korlátozhatja, erre a köznevelési törvény lehetőséget ad.
A mobiltelefon, az MP3, laptop, tablet, ékszerek mind értékes tárgyak, melyek az oktatáshoz nem feltétlenül
szükségesek. Az intézményeknek lehetősége van ezeket a tárgyakat kitiltani az iskolákból, kollégiumokból, vagy a
megőrzőben elhelyezni, illetve használatát feltételhez kötni.
Nktv. 25. § (3): A házirend előírhatja az óvodába, iskolába, kollégiumba a gyermekek, tanulók által bevitt dolgok megőrzőben,
öltözőben való elhelyezését vagy a bevitel bejelentését. A házirend az óvodába járáshoz, a tanulói jogviszonyból, kollégiumi
tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítéséhez, jogok gyakorlásához nem szükséges dolgok bevitelét megtilthatja,
korlátozhatja vagy feltételhez kötheti. Ha az előírt szabályokat megszegik, a bekövetkezett kárért a nevelési-oktatási
intézmény nem felel.

Kép-és hangfelvétel készítése
Az intézményben a kép vagy hangfelvétel elkészítése és felhasználása akkor lehetséges, ha ehhez az érintett személy
hozzájárulását adta. Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és a felvétel felhasználásához
tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén. Ez azt jelenti, hogy az önrendelkezési jogunkból
eredően a Polgári Törvénykönyv alapján mi dönthetünk arról, hogy készülhet-e rólunk egyedi azonosításra alkalmas
felvétel (kép- és/vagy hangfelvétel), valamint az milyen nyilvánosság elé kerüljön, azt ki láthassa. Ez a hozzájárulás
adott esetben ráutaló magatartással is megadható, például, ha valaki olyan rendezvényen vesz részt, ahol felvétel
készül, a megjelenésével, mint ráutaló magatartással megadja a kép készítéséhez (és akár felhasználásához) a
hozzájárulást. Egy engedély nélkül készült fotó közzétételének, az internetre feltöltésének jogi következménye lehet,
ezért mielőtt ilyet teszel, az illető személytől hozzájárulást kell kérned. Engedély nélkül tehát nem veheted fel a tanórát,
nem csinálhatsz diáktársaidról, tanáraidról videó-felvételt a folyosón, a kiránduláson.

Az érdekképviselet

Az érdekképviselet joga alapvető jog. A tanulók, diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot
hozhatnak létre. A diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű és pedagógus
szakképzettségű személy segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az intézményvezető bíz meg ötéves időtartamra.
Diákönkormányzat létrehozása nem kötelező, ha viszont megalakul egy intézményben, kötelező vele az együttműködés.
Munkájában bárki résztvehet, azaz te is választhatsz képviselőt, és téged is választhatnak. Véleményt nyilváníthatsz
kulturált formában bármely témáról, de arra vigyázz, hogy ezzel mások méltóságát, személyiségi jogait, jó hírnevét ne
sértsd meg!
Nktv. 48. §: (1) Az iskola, a kollégium tanulói a nevelés-oktatással összefüggő közös tevékenységük megszervezésére, a
demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében - a házirendben meghatározottak szerint - diákköröket hozhatnak létre,
amelyek létrejöttét és működését a nevelőtestület segíti. (2) A diákkörök döntési jogkört gyakorolnak - a nevelőtestület
véleménye meghallgatásával - saját közösségi életük tervezésében, szervezésében, valamint tisztségviselőik
megválasztásában, és jogosultak képviseltetni magukat a diákönkormányzatban. (3) A tanulók, diákkörök a tanulók
érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt, felsőfokú
végzettségű és pedagógus szakképzettségű személy segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az intézményvezető bíz meg
ötéves időtartamra. (4) A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: a) az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott
rendelkezéseinek elfogadása előtt, b) a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, c) az ifjúságpolitikai
célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, d) a házirend elfogadása előtt. (5) Az intézményi diákönkormányzat és az
általános művelődési központban működő diákönkormányzat megalakulására, működésére, jogállására a diákönkormányzatra
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

A pihenéshez való jog
A szünet a pihenéshez való jog egyik eleme. Mindenkinek joga van a pihenéshez. A pontos órakezdés és órabefejezés
feltétele annak, hogy a szünetedből ne vegyenek el, ez a te érdeked is. Összevont órákat és szombati tanítást akkor lehet
engedélyezni, ha ezt a házirend lehetővé teszi, és a kieső pihenőidőt később visszaadja.
Nktv. 46.§ (3) b) pont: A gyermeknek, a tanulónak joga, hogy a nevelési és a nevelési-oktatási intézményben biztonságban és
egészséges környezetben neveljék és oktassák, óvodai életrendjét, iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás
beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki.

A házirend
Az intézmény házirendje olyan belső jogi norma, amely mindenkire vonatkozik az adott intézményben, összegyűjti
azokat a szabályokat, tennivalókat, melyeket az iskola határoz meg. A házirend kizárólag az iskolában, iskolai
rendezvényeken, kollégiumban érvényes. A házirend módosítható, melyet többek között a diákönkormányzat is
kezdeményezhet.
20/2012. EMMI r. 5.§(1) A nevelési-oktatási intézmény házirendjében kell szabályozni a) a gyermek, tanuló
távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírásokat, b) az állami fenntartású nevelési-oktatási
intézmények kivételével a térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezéseket, továbbá a tanuló által
előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályait, c) a szociális ösztöndíj, a szociális támogatás
megállapításának és felosztásának elveit, a nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elvét, az elosztás rendjét, d) a tanulók
véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendjét és formáit, e) a gyermekek, tanulók jutalmazásának
elveit és formáit, f) a fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának elveit, g) elektronikus napló használata esetén a
szülő részéről történő hozzáférés módját, h) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a
tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét, az osztályozó vizsgára jelentkezés módját és határidejét, i) a tankönyvellátás
iskolán belüli szabályait. (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az iskola és a kollégium házirendje állapítja meg a) a tanítási
órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb szünet időtartamát, a csengetési rendet, b)
az iskolai, kollégiumi tanulói munkarendet, c) a tanórai és egyéb foglalkozások, a kollégiumi foglalkozások rendjét, d) a
tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási kérdéseket, e) a kollégiumi lakhatás ideje alatt a
kollégiumon kívüli tartózkodás során elvárt tanulói magatartást, f) az iskola és a kollégium helyiségei, berendezési tárgyai,
eszközei és az iskolához, kollégiumhoz tartozó területek használatának rendjét, g) az iskola, kollégium által szervezett, a
pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán, kollégiumon kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartást.

Késések, hiányzások
A hiányzások nyilvántartása az iskola feladata. Ha nem veszel részt egy tanórán, akkor távolmaradásodat igazolni kell.
Igazolásod lehet orvos által, vagy állami szerv, hatóság által kiállított igazolás, vagy olyan tény, mely magyarázatul
szolgál távolmaradásodra. Az iskola köteles elfogadni azt elfogadni, ha azonban kételkedik eredetiségében,
megkeresheti az igazolást kiadót. Amennyiben a távolmaradásodat nem igazolod, a mulasztásod igazolatlan. Az iskola
köteles szüleidet - amennyiben kollégista vagy, a kollégiumot is- értesíteni. Az értesítésben fel kell hívni a szülő
figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Amennyiben a szülő értesítése sikertelen marad, és ismételten
órákat mulasztasz, az iskola a gyermekjóléti szolgálat segítését igénybe véve keresi meg szüleidet. Újabb igazolatlan
hiányzások esetén az iskola ismételten megkeresi a szülőt, gyermekjóléti szolgálatot, a szabálysértési hatóságot, végül
a gyámhatóságot is. A jogszabályban meghatározott óraszám feletti hiányzás esetén a tanítási év végén nem leszel
minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyél.
Amennyiben a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezel meg, a késést igazolnod kell a házirendben foglalt szabályok
szerint, a késések idejét össze kell adni. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás időtartamát, a késés egy
igazolt vagy igazolatlan órának minősül. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról, foglalkozásról.
20/2012. EMMI. r.: 51. § (1) A beteg gyermek, tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelésioktatási intézményt. Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek, a tanuló beteg, gondoskodik a többi gyermektől, tanulótól
való elkülönítéséről, és kiskorú gyermek, tanuló esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek, a tanuló szüleit.
Azt, hogy a gyermek, a tanuló ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási intézményt, részt vehet a foglalkozásokon,
orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is. Ha a
kollégiumban lakó tanuló hazautaztatása nem oldható meg, az egészséges tanulóktól el kell különíteni. (2) Ha a gyermek az

óvodai foglalkozásról, a tanuló a tanítási óráról és egyéb foglalkozásról, valamint a kollégiumi foglalkozásról távol marad,
mulasztását igazolnia kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha a) a gyermek, a tanuló - gyermek, kiskorú tanuló esetén
a szülő írásbeli kérelmére - a házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra, b) a gyermek, a tanuló
beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja, c) a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos
indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni, d) a gyermek ideiglenes óvodai elhelyezésének, a tanuló ideiglenes
vendégtanulói jogviszonyának időtartamát a 49. § (2b) bekezdése szerinti igazolással igazolja. (3) Ha a gyermek, a tanuló
távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az iskola köteles a szülőt és a tanuló kollégiumi elhelyezése esetén amennyiben a kollégium nem az iskolával közös igazgatású intézmény - a kollégiumot is értesíteni a tanköteles tanuló első
alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor, továbbá abban az esetben is, ha a nem tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan
mulasztása a tíz órát eléri. Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha az
iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat
közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét. (4) Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt
óvodai nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, továbbá, ha a tanuló igazolatlan
mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz tanítási órát vagy egyéb foglalkozást, az óvoda vezetője, az iskola igazgatója - a
gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről
szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti a) óvodás gyermek esetén a gyermek
tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot, b) tanuló esetén a tanuló tényleges
tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi
gyermekvédelmi szakszolgálatot, tanköteles tanuló esetén - gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló kivételével - a
gyermekjóléti szolgálatot. (4a) Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda, az iskola és - szükség esetén - a
kollégium bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel
meghatározza a gyermeket, a tanulót veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a gyermek
óvodába járásával, a tanulói tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, továbbá a gyermek, a tanuló érdekeit szolgáló
feladatokat. (4b) Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és az igazolatlan mulasztása
egy nevelési évben eléri a tizenegy nevelési napot, az óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési
hatóságot. (4c) Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és igazolatlan mulasztása

egy nevelési évben eléri a húsz nevelési napot, az óvoda vezetője haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási
helye szerint illetékes gyámhatóságot. (5) Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc
tanítási órát és egyéb foglalkozást, az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot - a
gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló kivételével -, valamint ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot,
amely közreműködik a tanuló szülőjének az értesítésében, továbbá gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a
területi gyermekvédelmi szakszolgálatot. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven
tanítási órát és egyéb foglalkozást, az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint
illetékes gyámhatóságot. (6) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke
az adott nevelési évben, tanítási évben összesen a) az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján óvodai nevelésben részt vevő gyermek
esetén tizenegy nap b) tanköteles tanuló esetén harminc tanítási óra és egyéb foglalkozás. (7) Ha a tanulónak - az ideiglenes
vendégtanulói jogviszony időtartamának kivételével - egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a) az
Nkt. 5. § (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott pedagógiai szakaszban a kétszázötven tanítási órát, b) az Nkt. 5. § (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában az elméleti
tanítási órák húsz százalékát, c)-d) e) alapfokú művészeti iskolában a tanítási órák egyharmadát, f) egy adott tantárgyból a
tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel
értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. (8)
A nevelőtestület a (7) bekezdésben foglaltak alapján az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan
mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett a (3) bekezdésben meghatározott
értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel
folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt
teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. (9) A szakképzés keretei között
folyó gyakorlati képzésről való hiányzás további következményeit a szakképzésről szóló törvény határozza meg. (10) Ha a
tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, a késést igazolnia kell a házirendben foglalt szabályok szerint. A
késések idejét össze kell adni. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás időtartamát, a késés egy igazolt vagy
igazolatlan órának minősül. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról, foglalkozásról.

Az osztálypénz
Az osztálypénz szedése elterjedt az iskolákban, azonban az iskola bármiért nem kérhet pénzt. A jogszabály szigorúan
meghatározza, hogy az iskola mikor szedhet pénzt a tanulóktól. Előírás, hogy a pedagógiai program végrehajtásához
kapcsolódó, a minden tanuló számára előírt tananyag megismerését, feldolgozását, a mindennapi testedzést szolgáló,
intézményen kívüli kulturális, művészeti, sport- vagy más foglalkozás, kirándulás térítésmentes, ezért nem kérhet
pénzt.
Kérhet azonban pénzt a nem kötelező, hanem szabadon választott tevékenységekért, ha azok az iskola pedagógiai
programjában szerepelnek.
Az iskolaszék, az óvodaszék, a kollégiumi szék - annak hiányában a szülői szervezet (közösség) az intézményi tanács és
iskolában az iskolai diákönkormányzat véleményének kikérésével - meghatározhatja azt a legmagasabb összeget,
amelyet a nevelési-oktatási intézmény által szervezett, nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó program
megvalósításánál nem lehet túllépni.
20/2012. EMMI rendelet 83. § (2) a) pont: A tanuló, a gyermek, a kiskorú tanuló szülőjének írásbeli nyilatkozatát be kell
szerezni minden olyan óvodai, iskolai, kollégiumi döntéshez, amelyből a tanulóra, gyermek, kiskorú tanuló esetén a szülőre
fizetési kötelezettség hárul.
229/2012. Kormányrendelet 34. § (3): Az iskolaszék, az óvodaszék, a kollégiumi szék - annak hiányában a szülői szervezet
(közösség) az intézményi tanács és iskolában az iskolai diákönkormányzat véleményének kikérésével - meghatározhatja azt a
legmagasabb összeget, amelyet a nevelési-oktatási intézmény által szervezett, nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó
program megvalósításánál nem lehet túllépni.

A tanuló által elkészített termék
A tanuló által elkészített termék olyan dolog, melyet a diák a saját munkájával hoz létre. Ezek lehetnek rajzok,
kézműves termékeke, szoftverek, melyek a tanulók által jönnek létre, az alapanyagokat (vagy annak egy részét) az
iskola biztosítja. Elkészítése után ezen termékeket az iskola hasznosíthatja, eladhatja. Ez nem tilos, azonban ennek
bevételéből azt a diákot is részesíteni kell, aki a terméket előállította.
Nkt. 46.§ (9): A nevelési-oktatási intézmény, valamint a tanuló közötti eltérő megállapodás hiányában a nevelési-oktatási
intézmény szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló állított elő a tanulói
jogviszonyából, kollégiumi tagsági viszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, feltéve, hogy az annak
elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a nevelési-oktatási intézmény biztosította. A tanulót az SZMSZ-ben
meghatározott mértékű díjazás illeti meg, ha a nevelési-oktatási intézmény a tulajdonába került dolog értékesítésével,
hasznosításával bevételre tesz szert. Ha az előállított dolog a Ptk. szerinti szellemi alkotás, e rendelkezéseket azzal az eltéréssel
kell alkalmazni, hogy a szellemi alkotás átadására a munkaviszonyban vagy más hasonló jogviszonyban létrehozott szellemi
alkotás munkáltató részére történő átadására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

Az iskolai öltözködés szabályai
Az öltözködésről röviden: az öltözködés az önrendelkezéshez, az emberi méltóságodhoz, a személyiséged szabad
kibontakoztatásához tartozik, melyet tiszteletben kell tartania mindenki másnak. Nem kell engedélyt kérned, hogy
kifesd a körmöd, mintás polót vegyél fel, vagy éppen mély ülepű nadrágot viselj, ha az tetszik. Vedd azonban figyelembe
azt, hogy tanáraid, társaid kritizálhatják ezt, véleményt nyilváníthatnak róla, addig míg ezzel emberi méltóságodat
nem sértik. Tanáraid az oktatáson kívül nevelni is próbálnak, ezért joguk és lehetőségük, hogy felhívják a figyelmedet
arra, ha szerintük nem megfelelő, nem az iskolába való az öltözködésed. Az öltözködésre vonatkozó azon előírások
jogszerűek, melyek a tanulók testi épségét hivatottak megőrizni. Ilyen szabály lehet az, hogy bizonyos ékszerek nem
viselhetőek a balesetveszély miatt, vagy az, hogy műhelygyakorlaton védőruhát kell viselni. Jogszerűek azon előírások
is, amelyek nem feltétlenül a testi épséget, hanem a tanulók ruházatát védik.
Nkt. 46.§ (2) A gyermek, a tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára
biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek és a tanuló nem vethető alá testi és lelki fenyítésnek, kínzásnak,
kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak.
Nkt. 46.§ (3) f) pont: A gyermeknek, tanulónak joga, hogy személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad
kibontakoztatásához való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát a
nevelési-oktatási intézmény tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat ugyanezen jogainak
érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelési-oktatási intézmény alkalmazottai egészségét, testi
épségét, valamint a művelődéshez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, fenntartását.

Terem-és eszközhasználat
Alapjog, amely minden tanulót megillet. Ezen jog magában foglalja a teremhasználatot, minden felszerelési,
berendezési tárgyat, eszközt. A jogszabály kimondja, hogy az eszközöket, termeket a diákok ingyenesen,
térítésmentesen használhatják, ezért külön térítést az iskola nem kérhet.
Az iskola a házirendjében határozhatja meg a használat és hozzáfárs szabályait, hogy hogyan használhatóak az
eszközök. Itt kell szabályozni azt is, hogy a kulcsok átadása-átvétele hogyan történik, az iskola milyen felügyeletet
biztosít.
Nkt. 46. § (6) c) pont: tanuló joga különösen, hogy igénybe vegye az iskolában és kollégiumban rendelkezésre álló eszközöket,
az iskola és kollégium létesítményeit és az iskolai, kollégiumi könyvtári szolgáltatást, lelki, testi és értelmi fejlődését elősegítő
védelemben részesüljön a köznevelési intézmény által biztosított számítógépeken való internet-hozzáférés során.

Kollégiumhoz való jog

A diákokat a kollégiumhoz való jog is megilleti. Ez elsősorban annak jár, akinek az otthonából való bejárása nem
megoldható, mert az iskolától messze lakik. Ilyen esetben kérhető kollégiumi ellátás. A kollégium bennlakásos
intézmény, ahol lakhatási, étkezési, szabidős, kulturális és tanulási lehetőségeket biztosít, miközben folyamatos
felügyelet alatt vagy. Az együttélés szabályait a kollégium házirendje biztosítja, melyet a kollégistáknak be kell
tartaniuk.
Nkt. 46.§ (6) bekezdés a) pont a tanuló joga különösen, hogy kollégiumi ellátásban részesüljön.

A magánélethez való jog
Ez a jog mindenkit megillet, még az iskolában is. Mindenkinek vannak barátai az iskolán kívül, mindenkinek lehetnek
problémái, titkai. Ezekről alapesetben nem kell beszámolnod. A magánlevelezés joga megillet, így a részedre szóló zárt
küldeményt az órán, titkárságon, szülői értekezleten sem bonthatják fel.
A párkapcsolatod a magánügyed, azt az iskola nem tilthatja meg, de nevelési célzatú javaslatokat, intelmeket
megfogalmazhat. Fontos megemlíteni, hogy ezen jogod sem korlátlan, azaz gyakorlásával nem korlátozhatod mások
jogait, továbbá nem veszélyeztetheted saját és társaid épségét, egészségét.
Nkt. 46.§ (3) bekezdés f) pont: A gyermeknek, a tanulónak joga, hogy személyiségi jogait, így különösen személyiségének
szabad kibontakoztatásához való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való
jogát a nevelési-oktatási intézmény tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat ugyanezen
jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelési-oktatási intézmény alkalmazottai
egészségét, testi épségét, valamint a művelődéshez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, fenntartását.

Szociális támogatás
Az iskolában lehetőséged van szocális támogatás igénylésére, ezt az teheti meg, aki rászorult, így számára ingyenes
étkezést, ingyenes tankönyveket kell biztosítani. Az alábbi okok miatt lehet valaki rászorult: árva/félárva, szülők
alacsony jövedelműek, nagycsaládosok, betegség/fogyatékosság.
Ezen okokra hivatkozással kérhetsz szociális támogatást, ösztöndíjat. A kérelmet írásban, a megfelelő igazolásokkal,
dokumentumokkal ellátva kell benyújtanod. Az iskola házirendje határozza meg az ezzel kapcsolatos eljárást, valótlan
adatokat, hamis iratokat nem nyújthatsz be, mert ezzel csalást követsz el.
Nkt. 46.§ (6) bekezdés q)pont: a tanuló joga különösen, hogy kérelmére, indokolt esetben szociális ösztöndíjban, szociális
támogatásban részesüljön, amennyiben ilyen jellegű támogatásra a fedezet a költségvetésben rendelkezésre áll.

Panaszjog
Más néven jogorvoslati jog. Mint diáknak, lehetőséged van arra, hogy jogaiddal, érdekeidet sértő helyzetekkel szemben
fellépj, tiltakozz és új döntést kérj. A beadványodat írásban kell elkészítened, melyben elő kell adnod, meg kell
indokolnod, hogy a döntés mely jogodat sértette, miért tartod sérelmesnek. Az elkészített iratot az iskolaszékhez,
igazgatóhoz, fenntartójához kell benyújtanod. A beadványban általad leírtakat ki kell vizsgálni, meg kell hallgatniuk,
majd az ügy végén határozatot kell hozniuk. A döntéshozónak feladata, hogy beadványodra érdemben reagáljon,
írásbeli határozatából ki kell tűnnie a döntés lényegének, azt érthetően meg kell indokolnia a döntéshozónak.
Nktv. 37. § (1) A nevelési-oktatási intézmény a gyermekkel, a tanulóval kapcsolatos döntéseit - jogszabályban meghatározott
esetben és formában - írásban közli a tanulóval, a szülővel. (2) Az óvoda, az iskola, a kollégium döntése, intézkedése vagy
intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) ellen a tanuló, a szülő - a közléstől, ennek hiányában a
tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - a gyermek, tanuló érdekében eljárást indíthat, kivéve a magatartás, a
szorgalom, valamint a tanulmányok értékelése és minősítése ellen. Eljárás indítható a magatartás, szorgalom és a tanulmányok
minősítése ellen is, ha a minősítés nem az iskola által alkalmazott helyi tantervben meghatározottak alapján történt, a
minősítéssel összefüggő eljárás jogszabályba vagy a tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezésekbe ütközik. (3) A fenntartó
jár el, és hoz másodfokú döntést a) a jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozással
benyújtott kérelem, továbbá b) az óvodai felvétellel és az óvodából való kizárással, a tanulói jogviszony, valamint a kollégiumi
tagsági viszony létesítésével, megszüntetésével, a tanulói fegyelmi ügyekkel kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással
benyújtott kérelem tekintetében. (4) A (3) bekezdésben szabályozott eljárásban állami fenntartású nevelési-oktatási
intézményben a fenntartó vezetője, települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény esetén a jegyző, más
fenntartó esetén jogi és igazgatási képzési területen szerzett felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy a döntéshozó
nevelési-oktatási intézményben igazgatói munkakör betöltésére jogosító felsőfokú végzettséggel rendelkező személy járhat
el.
38. § (1) A fenntartó a 37. § (3) bekezdésben meghatározott eljárásban a kérelmet elutasíthatja, a döntést a) megváltoztathatja,
vagy b) megsemmisítheti, és a nevelési-oktatási intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja. (2) Az érdeksérelemre

hivatkozással benyújtott kérelmet - a fenntartó hatáskörébe tartozó kérelmek kivételével - az iskolaszék, ennek hiányában, a
szülői közösség és nevelőtestület tagjaiból álló, legalább három tagú bizottság vizsgálja meg. A vizsgálat eredményeképpen
az iskolaszék, vagy a bizottság a) a kérelmet elutasítja, b) a döntés elmulasztóját döntéshozatalra utasítja, c) a hozott döntést
megsemmisíti, és a döntéshozót új döntés meghozatalára utasítja. (3) A kérelem benyújtásával kapcsolatos határidő
számítására, a mulasztásra, a kérelem elbírálásával kapcsolatos eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. (4) A tanuló, a szülő a fenntartónak a jogszabálysértésre
hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá - a megrovás és a szigorú megrovás büntetést kiszabó fegyelmi határozat ellen
benyújtott kérelem kivételével - az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tárgyában hozott döntésének bírósági
felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással. (5) A nevelési-oktatási
intézmény döntése jogerős, ha a 37. § (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem nyújtottak be eljárást megindító
kérelmet, vagy az eljárást megindító kérelem benyújtásáról lemondtak. A másodfokú döntés a közléssel válik jogerőssé. A
közlésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(6) A jogerős döntés végrehajtható, kivéve, ha bírósági felülvizsgálatát kérték. A másodfokú döntés azonnali végrehajtását
rendelheti el a döntéshozó, ha azt a nevelési-oktatási intézménybe járó többi tanuló nyomós érdeke indokolja. (7) Az érettségi
vizsga vizsgabizottságának döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) ellen a
szülő, a tanuló - a döntést követő öt napon belül - jogszabálysértésre hivatkozással fellebbezést nyújthat be a
kormányhivatalhoz. A kormányhivatal által működtetett érettségi vizsga vizsgabizottság, továbbá független vizsgabizottság
döntése ellen jogszabálysértésre hivatkozással a fellebbezés - a döntést követő öt napon belül - a hivatalhoz nyújtható be. A
fellebbezést a kormányhivatal, a hivatal három munkanapon belül bírálja el. Eljárására az (1) és (3)-(6) bekezdést, valamint a
39. § (4) bekezdését kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása
jogvesztő, igazolásnak helye nincs.

Független vizsgabizottság
A független vizsgabizottság egy iskolától független, szakértő pedagógusokból álló testület, mely a kérésedre
levizsgáztat, és osztályzatodat megállapítja az adott tárgyból. A tanuló (kiskorú tanuló esetén szülő/gondviselő
aláírásával) félévi, év végi osztályozó, illetve a javítóvizsga osztályzatának megállapítása céljából jelentheti be, hogy
független vizsgabizottság előtt kíván vizsgázni valamely tantárgyból, ill. tantárgyakból. A kérelmet a tanuló (kiskorú
tanuló esetében a szülő/gondviselő/törvényes képviselő) nyújthatja be a tantárgy(ak) és évfolyamának megjelölésével
annak az iskolának az igazgatójához, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll.
Nkt. 46. § (6) bekezdés m) pontja: A tanuló joga különösen, hogy kérelmére - jogszabályban meghatározott eljárás szerint független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról.
20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 73. § (1) A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a kormányhivatal
szervezi. (2) A tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülője - a félév vagy a tanítási év utolsó napját megelőző harmincadik napig,
az 51. § (7) bekezdésében meghatározott esetben az engedély megadását követő öt napon belül jelentheti be, ha osztályzatának
megállapítása céljából független vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról. A bejelentésben meg kell jelölni, hogy
milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni. Az iskola igazgatója a bejelentést nyolc napon belül továbbítja a kormányhivatalnak,
amelyik az első félév, valamint a tanítási év utolsó hetében szervezi meg a vizsgát. (3) A tanuló - kiskorú tanuló esetén a
szülője - a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül kérheti, hogy amennyiben bármely tantárgyból javítóvizsgára
utasították, akkor azt független vizsgabizottság előtt tehesse le. Az iskola a kérelmet nyolc napon belül továbbítja a
kormányhivatalnak. (4) A kormányhivatal által szervezett független vizsgabizottságnak nem lehet tagja az a pedagógus, akinek
a vizsgázó hozzátartozója, továbbá aki abban az iskolában tanít, amellyel a vizsgázó tanulói jogviszonyban áll.

Az intézmény megválasztásának lehetősége

A választás és változtatás lehetősége részben a te kezedben van. A kiskorú diákok iskolaválasztása és továbbtanulása
ügyében alapvetően a szülők (gondviselők) döntenek, de a gyermeknek is joga van az őt érintő kérésekben kifejezni
vágyait, elképzeléseit, és meg is kell hallgatniuk őt.
Nktv. 72. § (2): A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti
meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát, iskolát, kollégiumot. A gyermek - ha
nem cselekvőképtelen - tizennegyedik életévének betöltésétől a szülő ezt a jogát gyermekével közösen gyakorolhatja.

Megkülönböztetett ellátásban való részvétel
Van, aki tehetségesebb, más diák gyengébb adottságú, vagy éppen sérült mozgásában, beszédében, hallásában.. Attól,
hogy valaki mozgássérült, hiperaktív, diszlexiás, megilleti őt az integrált oktatáshoz való jog, sőt a törvény alapján még
több is, azáltal, hogy állapotának, különleges szükségleteinek megfelelő különleges gondozásban, nevelésben
részesüljön.
Nktv 46. § (3) g) pont: A gyermeknek, tanulónak joga, hogy állapotának, személyes adottságának megfelelő
megkülönböztetett ellátásban - különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban - részesüljön, és életkorától függetlenül
a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért.

A neked megfelelő tanulás
Ez a jog azt jelenti, hogy az iskolában képességeidnek, adottságaidnak megfelelő oktatásban és nevelésben részesülj,
tehetségednek, érdeklődési körödnek megfelelő szakköröket, a gyengébben teljesítőknek pedig felzárkóztató
foglalkozásokat kell biztosítania.
Az ismeretek átadásának pedig tárgyilagosan és többoldalúan kell megvalósulnia, a konkrét módszerek megválasztása
már a pedagógus feladata.
Nktv 46. § (3) a) pont: A gyermeknek, a tanulónak joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő
nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeit figyelembe véve - az e törvény 2. § (1) bekezdésében meghatározott jogát
szabadon érvényesítve - továbbtanuljon, továbbá alapfokú művészetoktatásban vegyen részt tehetségének felismerése és
fejlesztése érdekében.
Nktv 46. § (3) d) pont: A gyermeknek, a tanulónak joga, hogy részére az állami iskola egész pedagógiai programjában és
tevékenységében a nevelés-oktatás során a tájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése tárgyilagosan és többoldalú módon
történjék.

A szabad vallásgyakorlás
Ezen jog az iskolától független világnézeti szabadságjog. Ez azt jelenti, hogy a vallásgyakorlásod a magánügyed, abba
az iskola nem szólhat bele. Állami iskola tanulójaként csak rád tartozik. hogy jársz-e hittanra, mikor imádkozol, hiszel,
vagy nem hiszel. Ezek miatt hátrányos megkülönböztetés nem érhet. Az állami, önkormányzati iskolák világnézetileg
semlegesek, ennek megfelelően egyetlen vallást sem helyezhetnek a többi elé. Az iskolának tiszteletben kell tartania a
te vallásgyakorlásodat, neked pedig el kell fogadnod, hogy az állami, önkormányzati intézmények semlegesek,
világnézetileg nem elkötelezettek. Az órai tanítást te sem zavarhatod meg a vallásgyakorlásoddal! Amennyiben egyházi
iskolába jársz, akkor más szabályok vonatkoznak rád!
Nkt. 46.§ (6) h) pont: A tanuló joga különösen, hogy vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzetiségi önazonosságát
tiszteletben tartsák, és azt kifejezésre juttassa, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem ütközik jogszabályba, nem sérti
másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza a társai tanuláshoz való jogának gyakorlását.
Nkt. 46.§ (3) e) pont: egyházi köznevelési intézményben vagy magán köznevelési intézményben vegye igénybe az óvodai,
iskolai, kollégiumi ellátást, továbbá hogy az állami vagy települési önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményben
fakultatív hitoktatásban, hit- és erkölcstanoktatásban vegyen részt.

Személyes adatok védelme

Személyes adataid védelme minden adatkezelőnek kötelessége. Személyes adatnak minősül az érintettel kapcsolatba
hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés. Az adatvédelmi szabályok az iskolában is érvényesek, bárkiről, bármilyen információt nem gyűjthet az
intézmény. Személyes adatnak minősül az osztályzat (melyet csak tanulóközösségedben lehet nyilvánosságra hozni. A
nyelvvizsga eredmények ugyancsak személyes adatok, ezeket sem hozhatja az iskola nyilvánosságra, de ugyanígy egy
sikertelen vizsgát sem. Hátrányos helyzetedről, családod anyagi helyzetéről, egyéb szokásaidról sem hozhat
nyilvánosságra információkat. Szüleidnek bármilyen adatot, információt kiadhat az intézmény, ehhez
hozzájárulásodat nem kell kérnie. Név nélkül, statisztikai célokra adataid továbbíthatóak, ha azokból személyedre nem
lehet visszakövetkeztetni.
2011. évi CXII. törvény 3.§ 2. pont személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve,
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző
ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
Nktv 41. § (1) A köznevelési intézmény és a köznevelési feladatot ellátó nem köznevelési intézmény (a továbbiakban:
köznevelési feladatokat ellátó intézmény) köteles a jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetni, a köznevelés információs
rendszerébe bejelentkezni, valamint az Országos statisztikai adatgyűjtési program keretében előírt, valamint a
lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókról összesített adatokat szolgáltatni. (4) A köznevelési intézmény a gyermek, tanuló
alábbi adatait tartja nyilván:a) a gyermek, tanuló neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének,
tartózkodási helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén

való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma, b) szülője, törvényes képviselője neve,
lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma, c) a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok, d) a gyermek óvodai
jogviszonyával, a tanuló tanulói jogviszonyával kapcsolatos adatok da) felvételivel kapcsolatos adatok, db) az a köznevelési
alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul, dc) jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok, dd) a gyermek,
tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, de) kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok, df) a tanulóés gyermekbalesetre vonatkozó adatok, dg) a gyermek, tanuló oktatási azonosító száma, dh) mérési azonosító, e) a tanulói
jogviszonnyal kapcsolatos adatok: ea) a magántanulói jogállással kapcsolatos adatok, eb) a tanuló magatartásának,
szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése, vizsgaadatok, ec) felnőttoktatás esetében az oktatás munkarendjével
kapcsolatos adatok, ed) a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok, ee) a tanuló diákigazolványának
sorszáma, ef) a tankönyvellátással kapcsolatos adatok, eg) évfolyamismétlésre vonatkozó adatok, eh) a tanulói jogviszony
megszűnésének időpontja és oka,f) az országos mérés-értékelés adatai. (7) A gyermek, tanuló adatai közül a) a neve, születési
helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője neve, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes képviselője
lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, jogviszonya kezdete, szünetelésének ideje, megszűnése, magántanulói
jogállása, mulasztásainak száma a tartózkodásának megállapítása, a tanítási napon a tanítási órától vagy az iskola által
szervezett kötelező foglalkozástól való távolmaradás jogszerűségének ellenőrzése és a tanuló szülőjével, törvényes
képviselőjével való kapcsolatfelvétel céljából, a jogviszonya fennállásával, a tankötelezettség teljesítésével összefüggésben a
fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, települési önkormányzat jegyzője, közigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat
részére, b) óvodai, iskolai felvételével, átvételével kapcsolatos adatai az érintett óvodához, iskolához, felsőoktatási
intézménybe történő felvétellel kapcsolatosan az érintett felsőoktatási intézményhez, c) a neve, születési helye és ideje,
lakóhelye, tartózkodási helye, társadalombiztosítási azonosító jele, szülője, törvényes képviselője neve, szülője, törvényes
képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, az óvodai, iskolai egészségügyi dokumentáció, a tanuló- és
gyermekbalesetre vonatkozó adatok az egészségi állapotának megállapítása céljából az egészségügyi, iskola-egészségügyi
feladatot ellátó intézménynek, d) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője, törvényes képviselője
neve, szülője, törvényes képviselője lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, a gyermek, tanuló mulasztásával
kapcsolatos adatok, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok a veszélyeztetettségének feltárása,
megszüntetése céljából a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és ifjúságvédelemmel

foglalkozó szervezetnek, intézménynek, e) az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatai az igénybe
vehető állami támogatás igénylése céljából a fenntartó részére, f) a számla kiállításához szükséges adatai a
tankönyvforgalmazókhoz, g) az állami vizsgája alapján kiadott bizonyítványainak adatai a bizonyítványokat nyilvántartó
szervezetnek a bizonyítványok nyilvántartása céljából, továbbá a nyilvántartó szervezettől a felsőfokú felvételi kérelmeket
nyilvántartó szervezethez, h) a Magyar Honvédség központi személyügyi szerve részére a honvédelemért felelős miniszter
által fenntartott köznevelési intézményben tanuló honvéd altiszt-jelöltek adatai közül az őket megillető jogok gyakorlása és
kötelezettségek teljesítése céljából a (4) bekezdés d) és e) pontja szerinti adat, i) a szakképzésről szóló törvény 46. § (1a)
bekezdésében meghatározott igazolás kiállítása és a tanulószerződés megkötésének elősegítése céljából a szakképzésről szóló
törvény 87. §-ában meghatározott adat a területileg illetékes gazdasági kamara részére továbbítható. (8) A gyermek, a tanuló
a) sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére, magatartási rendellenességére vonatkozó adatai a
pedagógiai szakszolgálat intézményei és a nevelési-oktatási intézmények egymás között, b) óvodai fejlődésével, valamint az
iskolába lépéshez szükséges fejlettségével kapcsolatos adatai a szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az
iskolának, c) magatartása, szorgalma és tudása értékelésével kapcsolatos adatai az érintett osztályon belül, a nevelőtestületen
belül, a szülőnek, a vizsgabizottságnak, a gyakorlati képzés szervezőjének, a tanulószerződés alanyainak vagy ha az értékelés
nem az iskolában történik, az iskolának, iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai ellenőrzés végzőjének, d)
diákigazolványa kiállításához szükséges valamennyi adata a KIR adatkezelője, a diákigazolvány elkészítésében
közreműködők részére továbbítható. (9) A nevelési-oktatási intézmény nyilvántartja továbbá azokat az adatokat, amelyek a
jogszabályokban biztosított kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükségesek. E célból azok
az adatok kezelhetők, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való jogosultsága. 42. § (1) A
pedagógust, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat, továbbá azt, aki közreműködik a gyermek, tanuló
felügyeletének az ellátásában, hivatásánál fogva harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a
gyermekkel, a tanulóval és családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a gyermekkel,
tanulóval, szülővel való kapcsolattartás során szerzett tudomást. E kötelezettség a foglalkoztatási jogviszony megszűnése után
is határidő nélkül fennmarad. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestület tagjainak egymás közti, a tanuló
fejlődésével összefüggő megbeszélésre. (2) A gyermek és a kiskorú tanuló szülőjével minden, a gyermekével összefüggő adat
közölhető, kivéve, ha az adat közlése súlyosan sértené a gyermek, tanuló testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését. (3) A

pedagógus, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott a nevelési-oktatási intézmény vezetője útján köteles az
illetékes gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul értesíteni, ha megítélése szerint a gyermek, a kiskorú tanuló - más vagy saját
magatartása miatt - súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet vagy került. Ebben a helyzetben az adattovábbításhoz az érintett,
valamint az adattal kapcsolatosan egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem szükséges. 44. § (1) A KIR központi
nyilvántartás keretében a nemzetgazdasági szintű tervezéshez szükséges fenntartói, intézményi, foglalkoztatási, gyermek- és
tanulói adatokat tartalmazza. A KIR keretében folyó adatkezelés tekintetében az adatkezelő a hivatal. (2) A köznevelési
feladatokat ellátó intézmény, a jegyző, a közneveléssel összefüggő igazgatási, ellenőrzési tevékenységet végző közigazgatási
szerv és az e törvényben meghatározott feladatok végrehajtásában közreműködő intézményfenntartók, az intézmények és az
intézményi tanácsok adatokat szolgáltatnak a KIR-be.

Fegyelmi ügyek
Fegyelmi ügyről akkor beszélünk, ha megsérted mások jogait, vagy nem teszel eleget kötelességeidnek. A fegyelmi
eljárás szabályait az intézmény házirendje. Ha kötelességeidet szándékosan és súlyosan megsérted, fegyelmi eljárás
indul. Nem indítható fegyelmi eljárás, ha a kötelezettségszegés óta három hónap már eltelt. A fegyelmi eljárást
egyeztető eljárás (a továbbiakban: egyeztető eljárás) előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető
események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti
megállapodás létrehozása.
A fegyelmi ügyben a határozatot a nevelőtestület hozza meg, mely lehet megrovás, míg a legsúlyosabb esetben a kirúgás
lehet. Az eljárás során kötelesek meghallgatni téged, mérlegelni a bizonyítékokat, majd ennek alapján kell a
határozatot meghozniuk. A határozatba foglalt döntés ellen akkor fellebbezhetsz, ha az az eljárás szabályait nem
tartották be, vagy túl súlyos büntit szabtak ki.
20/2012. EMMI rend. 53-61.§ (1) A nevelési-oktatási intézményben folytatott tanulói fegyelmi eljárás és a fegyelmi tárgyalás
pedagógiai célokat szolgál. Nem indítható fegyelmi eljárás, ha a kötelezettségszegés óta három hónap már eltelt. Ha a
kötelezettségszegés miatt büntető- vagy szabálysértési eljárás indult, és az nem az eljárás megindításának alapjául szolgáló
indítvány elutasításával vagy felmentéssel végződött, a határidőt a jogerős határozat közlésétől kell számítani. (2) A fegyelmi
eljárást egyeztető eljárás (a továbbiakban: egyeztető eljárás) előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető
események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti
megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.,(3) Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a
sérelmet elszenvedő fél, kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő, valamint a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló,
kiskorú kötelességszegéssel gyanúsított tanuló esetén a szülő egyetért. A fegyelmi eljárás megindítását megelőzően a
kötelességszegéssel gyanúsított tanuló, ha a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló kiskorú, a szülője figyelmét írásban fel kell
hívni az egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségére. A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az értesítés kézhezvételétől

számított öt tanítási napon belül írásban jelentheti be, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását. Amennyiben az egyeztető
eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá, ha a bejelentés iskolába, kollégiumba történő megérkezésétől számított tizenöt napon
belül az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre, a fegyelmi eljárást le kell folytatni. (4) Harmadszori kötelességszegés
esetén a fegyelmi jogkör gyakorlója az egyeztető eljárás alkalmazását elutasíthatja. (5) Ha a kötelességszegéssel gyanúsított
tanuló és a sérelmet elszenvedő fél az egyeztető eljárásban írásban megállapodott a sérelem orvoslásáról, bármelyik fél
kezdeményezésére az írásbeli megállapodás mellékelésével a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges időre, de
legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztés ideje alatt a sérelmet elszenvedő fél, kiskorú sérelmet
elszenvedő fél esetén a szülő nem kérte a fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. Ha a sérelem
orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik, az egyeztető eljárás megállapításait és a megállapodásban
foglaltakat a kötelességszegő tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban
meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni. 54. § (1) Az egyeztető eljárás lefolytatásáért a fegyelmi jogkör gyakorlója
felel, a technikai feltételek biztosítása (így különösen megfelelő terem rendelkezésre bocsátása, egyeztető felkérése, értesítő
levél kiküldése) a nevelési-oktatási intézmény feladata. (2) Az egyeztető eljárást olyan nagykorú személy vezetheti, akit a
sérelmet elszenvedő fél és a kötelességszegő tanuló egyaránt elfogad. 55. § (1) Eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától
fegyelmi büntetés nem szabható ki, ha a tanév végi osztályzatokat megállapították. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha a
tanuló a nyári gyakorlat teljesítése során követ el fegyelmi büntetéssel sújtható kötelességszegő magatartást. (2) Ha az eltiltás
a tanév folytatásától, kizárás az iskolából fegyelmi büntetést a bíróság a tanuló javára megváltoztatja, a tanuló osztályzatait
meg kell állapítani, ha ez nem lehetséges, lehetővé kell tenni, hogy a tanuló - választása szerint az iskolában vagy a független
vizsgabizottság előtt - osztályozó vizsgát tegyen. (3) Ha a kizárás az iskolából fegyelmi büntetést megállapító határozat az
iskola tizedik évfolyamának, a középiskola utolsó évfolyamának vagy a szakközépiskola utolsó szakképzési évfolyamának
sikeres elvégzése után válik végrehajthatóvá, a tanuló nem bocsátható érettségi vagy szakmai vizsgára. A tanuló a megkezdett
vizsgát nem fejezheti be addig az időpontig, ameddig a kizárás fegyelmi büntetés hatálya alatt áll. (4) A tanuló - a megrovás
és a szigorú megrovás kivételével - a fegyelmi határozatban foglaltak szerint a fegyelmi büntetés hatálya alatt áll. A fegyelmi
büntetés hatálya nem lehet hosszabb a) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése vagy megvonása fegyelmi
büntetés esetén hat hónapnál, b) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, eltiltás az adott iskolában a tanév
folytatásától és kizárás az iskolából fegyelmi büntetések esetén tizenkét hónapnál. (5) A fegyelmi jogkör gyakorlója a büntetés
végrehajtását a tanuló különös méltánylást érdemlő körülményeire és az elkövetett cselekmény súlyára tekintettel legfeljebb
hat hónap időtartamra felfüggesztheti. 56. § (1) Kiskorú tanuló esetén a fegyelmi eljárásba a szülőt minden esetben be kell

vonni. A fegyelmi eljárásban a tanulót szülője, törvényes képviselője, a tanulót és a szülőt meghatalmazott képviselője is
képviselheti. (2) A fegyelmi eljárás megindításáról a tanulót, a kiskorú tanuló szülőjét, a gyakorlati képzés során elkövetett
fegyelmi vétség esetén - ha a fegyelmi vétséggel érintett gyakorlati képzés folytatója nem az iskola - a gyakorlati képzés
folytatóját (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet), tanulószerződés esetén a területileg illetékes gazdasági kamarát értesíteni
kell a tanuló terhére rótt kötelességszegés megjelölésével. Az értesítésben fel kell tüntetni a fegyelmi tárgyalás időpontját és
helyét, azzal a tájékoztatással, hogy a tárgyalást akkor is meg lehet tartani, ha a gazdálkodó szervezet vagy a területileg
illetékes gazdasági kamara képviselője szabályszerű értesítés ellenére, valamint a tanuló, a szülő ismételt szabályszerű
meghívás ellenére nem jelenik meg. Az értesítést oly módon kell kiküldeni, hogy azt a tanuló, a szülő külön-külön a tárgyalás
előtt legalább nyolc nappal megkapja. (2a) A fegyelmi eljárás során a tanulót meg kell hallgatni, és biztosítani kell, hogy
álláspontját, védekezését előadja. A kiskorú tanuló kérésére a meghallgatáson a szülő részvételét biztosítani kell. Ha a
meghallgatáskor a tanuló vitatja a terhére rótt kötelességszegést, vagy a tényállás tisztázása egyébként indokolja, tárgyalást
kell tartani. A tárgyalásra a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét meg kell hívni. (3) A fegyelmi eljárást - a megindításától
számított harminc napon belül - egy tárgyaláson be kell fejezni. Az eljárás során lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanuló,
a szülő, továbbá a gazdálkodó szervezetet érintő kérdésekben a gazdálkodó szervezet képviselője az üggyel kapcsolatban
tájékozódhasson, véleményt nyilváníthasson, és bizonyítási indítvánnyal élhessen. (4) A fegyelmi tárgyalás megkezdésekor a
tanulót figyelmeztetni kell jogaira, ezt követően ismertetni kell a terhére rótt kötelességszegést, valamint a rendelkezésre álló
bizonyítékokat. (5) A fegyelmi tárgyalást a nevelőtestület saját tagjai közül választott legalább háromtagú bizottság folytatja
le. A bizottság az elnökét saját tagjai közül választja meg. (6) A tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról jegyzőkönyvet kell
készíteni, amelyben fel kell tüntetni a tárgyalás helyét és idejét, a tárgyaláson hivatalos minőségben részt vevők nevét, az
elhangzott nyilatkozatok főbb megállapításait. Szó szerint kell rögzíteni az elhangzottakat, ha a tárgyalás vezetője szerint ez
indokolt, valamint ha azt a tanuló, a szülő kéri. 57. § (1) A fegyelmi jogkör gyakorlója köteles a határozathozatalhoz szükséges
tényállást tisztázni. Ha ehhez a rendelkezésre álló adatok nem elegendők, hivatalból vagy kérelemre bizonyítási eljárást folytat
le. Bizonyítási eszközök a tanuló és a szülő nyilatkozata, az irat, a tanúvallomás, a szemle és a szakértői vélemény. (2) A
fegyelmi eljárás során törekedni kell minden olyan körülmény feltárására, amely a kötelességszegés elbírálásánál, a fegyelmi
büntetés meghozatalánál a tanuló ellen vagy a tanuló mellett szól. (3) A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát,
értelmi fejlettségét, az elkövetett cselekmény súlyát figyelembe kell venni. A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza. Az
iskolai, kollégiumi diákönkormányzat véleményét a fegyelmi eljárás során be kell szerezni. (4) Ha a fegyelmi eljárás során a
kiskorú tanuló veszélyeztetettsége felmerül, a nevelési-oktatási intézmény vezetője jelzi azt a tanuló lakóhelye, ennek

hiányában tartózkodási helye szerint illetékes gyermekjóléti szolgálatnak, indokolt esetben a gyámhatóság számára is.(5) A
gyakorlati képzés keretében elkövetett kötelességszegésért a fegyelmi eljárást az iskolában kell lefolytatni. 58. § (1) A
fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyaláson szóban ki kell hirdetni. A kihirdetéskor ismertetni kell a határozat rendelkező
részét és rövid indokolását. Ha az ügy bonyolultsága vagy más fontos ok szükségessé teszi, a határozat szóbeli kihirdetését az
elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója legfeljebb nyolc nappal elhalaszthatja. (2) A fegyelmi eljárást határozattal meg kell
szüntetni, ha a) a tanuló nem követett el kötelességszegést, b) a kötelességszegés nem indokolja a fegyelmi büntetés kiszabását,
c) a kötelességszegés elkövetésétől számított három hónapnál hosszabb idő telt el, d) a kötelességszegés ténye nem
bizonyítható, vagy e) nem bizonyítható, hogy a kötelességszegést a tanuló követte el. (3) A fegyelmi határozatot a kihirdetést
követő hét napon belül írásban meg kell küldeni az ügyben érintett feleknek, kiskorú fél esetén a szülőjének, ha a gazdálkodó
szervezet képviselője az eljárásban részt vett, a gazdálkodó szervezetnek. (4) Megrovás és szigorú megrovás fegyelmi büntetés
esetén a határozatot nem kell írásban megküldeni, ha a fegyelmi büntetést a tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülő is - tudomásul
vette, a határozat megküldését nem kéri, és eljárást megindító kérelmi jogáról lemondott. (5) A fegyelmi határozat rendelkező
része tartalmazza a határozatot hozó szerv megjelölését, a határozat számát és tárgyát, a tanuló személyi adatait, a fegyelmi
büntetést, a büntetés időtartamát, a felfüggesztését és az eljárást megindító kérelmi jogra való utalást. (6) A fegyelmi határozat
indokolása tartalmazza a kötelességszegés rövid leírását, a tényállás megállapításának alapjául szolgáló bizonyítékok
ismertetését, a rendelkező részben foglalt döntés indokát, elutasított bizonyítási indítvány esetén az elutasítás okát. (7) A
fegyelmi határozat záró része tartalmazza a határozat meghozatalának helyét és idejét, a határozatot hozó aláírását és a hivatali
beosztásának megjelölését. Ha első fokon a nevelőtestület jár el, a határozatot a nevelőtestület nevében az írja alá, aki a
tárgyalást vezette, továbbá a nevelőtestület egy kijelölt, a tárgyaláson végig jelen lévő tagja. 59. § (1) Az elsőfokú határozat
ellen a tanuló, kiskorú tanuló esetén pedig a szülő is nyújthat be fellebbezést. A fellebbezést a határozat kézhezvételétől
számított tizenöt napon belül kell az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához benyújtani. (2) A fegyelmi büntetést megállapító
határozat ellen benyújtott kérelmet az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon
belül köteles továbbítani a másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához. A felterjesztéssel együtt az ügy valamennyi iratát
továbbítani kell, az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójának az ügyre vonatkozó véleményével ellátva. 60. § (1) A fegyelmi
ügy elintézésében és a határozat meghozatalában nem vehet részt a tanulónak a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli
hozzátartozója, továbbá az, akit a tanuló által elkövetett kötelességszegés érintett. (2) A másodfokú fegyelmi határozat
meghozatalában nem vehet részt az (1) bekezdésben meghatározottakon túl az sem, aki az elsőfokú fegyelmi határozat
meghozatalában részt vett, továbbá az, aki az ügyben tanúvallomást tett vagy szakértőként eljárt. (3) Akivel szemben kizárási

ok áll fenn, köteles azt bejelenteni. A kizárási okot a tanuló és kiskorú tanuló esetén a szülő is bejelentheti. A nevelőtestület
tagja ellen bejelentett kizárási ok esetén az iskola, a kollégium igazgatója, vezetője, egyéb esetekben a másodfokú fegyelmi
jogkör gyakorlójának munkáltatója megállapítja az (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizárási ok fennállását. 61. § (1) Ha az
iskolának, kollégiumnak a tanuló kárt okozott, az igazgató, a kollégium vezetője köteles a károkozás körülményeit
megvizsgálni, az okozott kár nagyságát felmérni, és lehetőség szerint a károkozó és a felügyeletét ellátó személyét
megállapítani. (2) Ha a vizsgálat megállapítása szerint a kárt az iskola, a kollégium tanulója okozta, a vizsgálat eredményéről
a tanulót, kiskorú tanuló esetén szülőjét haladéktalanul tájékoztatni kell. A tájékoztatással egyidejűleg a szülőt fel kell szólítani
az Nkt. 59. § (1)-(2) bekezdésében meghatározottak szerint az okozott kár megtérítésére.
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