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HÁZIREND MÓDOSÍTÁSA 2022. FEBRUÁR 4. 

Tájékoztatom a Szülőket, hogy a nevelőtestület 2022. február 3-i értekezletén a 

mobiltelefonok használatával kapcsolatosan a házirend 5. pontját az alábbiak szerint 

módosította, amely módosítást a nevelőtestület egyhangúlag elfogadott, a változás 

bevezetésének kezdete: 2022. február 14., és visszavonásig érvényes. 

5. Telefonnal és egyéb digitális eszközzel kapcsolatos rendelkezések: 
- Felelősséget nem vállalunk a behozott mobiltelefonok és más digitális eszközök 

elvesztéséért, megrongálódásáért. 

- A tanuló nem folytathat az iskola területén olyan tevékenységet, amely a tanulás 

folyamatát akadályozza, az órát tartó tanár munkáját zavarja. A tanítási órákon a 

diákok számára audioeszközök, mobiltelefon, valamint a tanítás időtartama alatt 

bluetooth hangszóró és az iskolai munkát zavaró játékok használata tilos.  

- Tanulóink mobiltelefonjukat az első órát megelőzően kikapcsolt állapotban beleteszik 

a névre szóló telefontartó dobozba, melyet az utolsó tanítási óra után személyesen 

kivesznek.  

- Amennyiben a pedagógus a tanítási órán igényli a tanulói mobiltelefonok használatát 

kizárólag oktatás céljából, az adott szaktanár, az órát megelőzően magához veszi az 

osztály telefontartó dobozát, kiosztja és vissza is szedi a tanulóktól a tanóra végén. A 

tanulók a saját tulajdonukban lévő infokommunikációs eszközöket (mobiltelefon, 

tablet, laptop, audioeszközök, stb.) a tanítási órán csak a pedagógus engedélyével, 

illetve felszólítására használhatják.  

- Az iskola tulajdonát képező infokommunikációs eszközöket a tanulók csak a pedagógus 

jelenlétében és irányításával használhatják.  

- Amennyiben a fenti szabályt a tanuló megszegi, a házirend megszegéséért igazgatói 

figyelmeztetés kerül bejegyzésre a KRÉTA rendszerbe. 

- Multimédiás eszközökkel hang-, kép-, és/vagy videófelvétel az iskola területén nem 

készíthető, valamint nem hozható nyilvánosságra az iskola vezetése és a pedagógusok 

engedélye nélkül. Amennyiben a tanuló ezt a szabályt megszegi, úgy 12 év feletti 

tanuló esetén a hatályos jogszabályok értelmében ellene eljárás indítható.  

- Az iskola bármely tanulója, aki vét a házirendnek ezen pontja ellen, igazgató 

figyelmeztetésben részesül. 

Mogyoród, 2022. február 4. 
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