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Az iskola megnevezése: Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 
 

Székhelye: 9090 Pannonhalma, Vár 1. 

 

OM azonosító: 201410 

 

Az intézmény 2009. szeptember 1-jén kezdte meg működését. Az iskola jellegét tekintve 

államilag finanszírozott gimnázium, szakképző iskola és kollégium, melyet a Magyar Bencés 

Kongregáció Pannonhalmi Főapátsága tart fenn. 

Középiskolai képzésünk nappali és esti munkarendben, az intézmény alapító okirata, 

nyilvántartásba vételi és működési engedélye alapján folyik. 

 

 

1. A Szabályzat hatálya 

 

A Szabályzat hatálya kiterjed a nappali és esti munkarendben tanuló diákokra, a főállású és 

megbízásos jogviszonyban oktató tanárokra, valamint a foglalkoztatott tanulmányi 

adminisztrációra. 

 

 

2. Tanulói jogviszony 

 

A diákok az intézménnyel tanulói jogviszonyban állnak. A tanulói jogviszony felvétel vagy 

átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján, történik. A felvételről 

vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. A tanulói jogviszony a beiratkozás alapján, a tanév 

első tanítási napján jön létre (szeptember 1-jén, illetve február 1-jén), és a tanulmányok 

befejezéséig, illetve a tanuló kiiratkozásáig, vagy fegyelmi vétség és mulasztás, fizetési 

hátralék, elmaradás esetén a kizárás, áthelyezés kimondásának, a névsorból való törlésnek a 

napjáig tart. 

 

Beiratkozás 

Minden 14. életévét betöltött tanuló jelentkezhet iskolánk gimnáziumi, szakközépiskolai 

képzést, valamint előrehozott szakképzést folytató osztályaiba, aki általános iskolai 

tanulmányát sikeresen befejezte, vagy annak megfelelő más típusú, azzal egyenértékű 

bizonyítvánnyal rendelkezik. 

Az esti munkarend szerinti oktatásba 16 év feletti, az általános iskola 8. osztályát végzettek 

kapcsolódhatnak be.  

A szakképző évfolyamokra alapszinten az elvégzett 10. évfolyam elegendő, közép- és 

emeltszinten érettségi bizonyítvány megléte a követelmény. 

 

Tanulói jogviszony megszűnése 

A tanulói jogviszony a tanuló/szülő kérelmére is megszűnhet. 

Ha a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. (Kiskorú tanuló esetén az iskola 

köteles a szülőt értesíteni a tanköteles tanuló első igazolatlan mulasztásakor, illetve, ha a nem 

tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri.) Megszűnik a tanulói 

jogviszony, ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen 

meghaladja az általános műveltséget megalapozó szakaszban a 250 órát, a szakképesítés 

megszerzésére felkészítő szakaszban az elméleti tanítási órák 20%-át, vagy egy adott 

tantárgyból a tanítási órák 30%-át, és emiatt a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, 
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kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi az osztályozó vizsgát. (Osztályozó vizsga letétele 

akkor tagadható meg, ha az igazolatlan mulasztások száma meghaladja az igazolt mulasztások 

számát, illetve a 20 órát és az iskola eleget tett a kötelező felszólítás követelményének.) 

A felnőttoktatásban az igazoltan és igazolatlanul mulasztott órák száma nem haladhatja 

meg a kötelező tanórai foglalkozások 20%-át. Annak, aki tíz tanítási óránál többet 

mulaszt igazolatlanul, a tanulói jogviszonya megszűnik. 

 

A nappali munkarendben tanulókra, akik középiskolai tanulmányaikat 2012. szeptember 1. 

előtt kezdték meg, a Közoktatási Törvény előírása (Ktv. 6.§) érvényes. A tankötelezettség 

annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló tizennyolcadik életévét betölti. A 2012 

szeptemberében kezdőkre már a Köznevelési Törvény 45.§ (3) bekezdése vonatkozik, amely 

szerint a tankötelezettség a tanuló tizenhatodik életévének betöltéséig tart. A sajátos nevelési 

igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben 

a huszonharmadik életévét betölti. 

 

 

3. A tanév időbeosztása, az iskola tanítási rendje, részvétel a tanórákon 

 

Nappali munkarend 

A kötelezően előírt tanítási napok száma 181 (a tanév rendjében meghatározott). A tanév két 

tanítási félévből áll. A tanítás a házirendben szabályozott időben kezdődik. A tanórák 45, 

illetve 90 percesek, a szakmai gyakorlat órái 60 percesek. 

A tantervben előírt tanórákon és a szabadon választott, de kötelező órákon a tanulók 

részvétele kötelező. Ez alól a szakképző évfolyamokon csak az oktató adhat felmentést az 

igazgató jóváhagyásával, egyéni kérelem alapján. A kérelem beadásának határideje az adott 

félév második hetének vége. 

Amennyiben a hiányzás oka állampolgári kötelezettség vagy betegség, szakorvosi kezelés, a 

tanuló a féléves összes óraszám 30%-áig mentheti ki magát. 

A tanuló hiányzását a hiányzást követő 8 napon belül köteles igazolni az osztályfőnöknél. 

Az órákról állampolgári kötelezettség igazolásával vagy orvosi igazolással, illetve – 

maximum 3 nap erejéig – előzetesen benyújtott szülői kérelemre adott engedéllyel lehet távol 

maradni. 

 

Esti munkarend 

Az esti tagozaton a tanítás a hét órarendben megadott napjain zajlik. A kötelező óraszám a 

nappali munkarend szerinti oktatás 50%-a. Az oktatás hétköznapokon általában 16.00 és 

20.00 óra között (ettől való esetleges eltérést a részletes órarendek tartalmazzák), 

szombatonként 8.00 és 14.00 óra közötti időpontokban történik. 

Az órákról állampolgári kötelezettség igazolásával vagy orvosi igazolással, illetve – 

maximum 2 nap erejéig – előzetesen benyújtott tanulói kérelemre adott engedéllyel lehet távol 

maradni. 

 

 

4. A tanulmányok dokumentumai 

 

Év közben a tanulók dolgozatok és feleletek, beszámolók, illetve órai munka formájában 

adnak számot tudásukról, amit a szaktanárok 5 fokú érdemjeggyel értékelnek. Az 

érdemjegyek az elektronikus osztálynaplóban kerülnek rögzítésre. A tantárgy jellegétől 

függően – a szakképző évfolyamokon – gyakorlati jegy is adható. 
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Félévkor és tanév végén osztályozó vizsga szervezhető. A diákok a szemeszterek végén, 

illetve tanulmányaik befejezésekor (félévi vagy év végi) bizonyítványt kapnak. 

 

 

5. Az elégtelen osztályzat kijavítása 

 

Ha a középiskolai és szakiskolai tanuló elégtelen osztályzatot kapott és tanköteles korú, 

javítóvizsgát köteles tenni, illetve ha nem tanköteles, javítóvizsgát tehet. A középiskolai 

javítóvizsga időpontja a tanév munkarendjében rögzített, melyről a tanulókat a tanév végén 

tájékoztatjuk. 

A szakképző évfolyamokon elégtelen eredményt elért tanuló a szakmai tárgyakból 

javítóvizsgát tehet. Elégtelen gyakorlati jegy, illetve a kötelező gyakorlat le nem töltése 

évismétlést von maga után.  

 

 

6. Felmentések 

 

Óralátogatás alól mentesülhet a szakképző évfolyamokon az a tanuló, aki korábbi 

középiskolai vagy egyéb tanulmányai során azonos tantárgyból osztályzatot kapott, illetve az 

adott tárgyból más képzés keretében OKJ szakmai vizsgát tett, esetleg az adott tantárgynak 

megfeleltethető magasabb fokú iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy felsőfokú tanulmányai 

során megfelelő óraszámban tanulta, és abból a leckekönyvében is szereplő jegyet szerzett. 

Gimnáziumi és szakközépiskolai évfolyamon az mentesülhet, aki az adott tantárgyból 

előrehozott érettségi vizsgát tett. 

A tanuló (kiskorú tanuló esetén a szülő/gondviselő) kérésére egyéb okból (pl. nyelvvizsgával 

rendelkezik) is adható mentesítés, a hatályos jogszabályok betartásával, az igazgatóhoz 

benyújtott írásbeli kérelemre hozott határozatban foglaltak szerint. 

A felmentéseket írásban kell kérvényezni az adott szaktanár javaslatával, az iskola 

igazgatójának címezve, és csatolni kell a korábbi dokumentumok fénymásolatát. 

A mentesítések részletes szabályait a Házirend 2.7. fejezete tartalmazza. 

 

 

9. Záróvizsga 

 

A képzés lezárását követően a szakképző évfolyamon tanulók OKJ szerinti záróvizsgát, a 

gimnáziumi és szakközépiskolai tanulók érettségi vizsgát tehetnek, amelyre – a képzéstől 

függően – december 15-ig vagy február 15-ig kell jelentkezniük. A vizsgadíjakat a Melléklet 

tartalmazza. 
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MELLÉKLET 

 

 

1. Tanulók által fizetendő díjak 

 

Esti munkarendben 

Szakmai képzés 

 Költségtérítés tanév elején egy összegben befizetve: 10.000 Ft/képzés/tanév; 

Költségtérítés részletfizetési kérelem alapján, tíz hónap/tanév egyenlő részletekben 

fizetve minden hónap 10-éig: 1.500 Ft/hó. 

 Tandíj 2. vagy további OKJ-s szakma megszerzése esetén: 100.000 Ft/képzés/tanév, 

tíz hónap/tanév egyenlő részletekben fizetve minden hónap 10-éig 10.000 Ft/hó. 

 Vizsgadíj: 10.000 Ft + 1.500 Ft/vizsgatevékenység. 

 Europass bizonyítvány díja: hatályos jogszabályban rögzítettek szerint. 

 

Érettségire történő felkészítés 

 Költségtérítés tanév elején egy összegben befizetve: 10.000 Ft/képzés/tanév; 

Költségtérítés részletfizetési kérelem alapján, tíz hónap/tanév egyenlő részletekben 

fizetve minden hónap 10-éig: 1.500 Ft/hó. 

 Vizsgadíj: 4.000 Ft/tantárgy. 

 

Külső vizsgázó esetén 

Szakmai vizsga: 60.000 Ft. 

Az érettségi vizsgán az Oktatási Hivatal (OH) által kiírt vizsgadíjak érvényesek. 

 

Az iskola által, tanulói kérésre szervezett külön OKJ-s szakmai vizsgára felkészítés 

díjai: külön díjszabás alapján. 

 

Bizonyítvány másodlat kiállításának díja: hatályos jogszabály szerint. 

 


