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Az Atalanta Gimnázium egyfajta második esély iskolája . Azoknak a diákoknak az iskolája, akik korszerű 

tudással akarnak rendelkezni, tudásukat , képességeiket és készségeiket fejleszteni szeretnék, ugyan akkor 

hátrányból indulnak. A már, az iskola padot elhagyó, nem tanköteles, 18. életévét betöltött diákok iskolája, 

akik újra az ’iskolapadba ülnek’, hogy megszakított középiskolai tanulmányaikat befejezzék.  

A beiratkozott tanulótól az iskola elvárja, hogy a pedagógiai programban megfogalmazott célkitűzéseket, 

értékeket elfogadja, ennek szellemében végezze tanulmányait.  

Tanulmányi kötelezettsége mellet magatartása, beszéde, megjelenése, …, legyen méltó az intézmény 

normáihoz, legyen méltó a diák korához, élettapasztalatához.  

Az intézménybe való beiratkozással a diák elfogadja az iskola alapelveit, normáit.  

A tanítás 
o esti tagozaton szerda, péntek és szombati napokon,  

o levelező tagozaton a konzultációs órák szombati napokon vannak.  

ESTI TAGOZATON a tanítás szerdai és pénteki napokon 15.30 órától 20.20 óráig tart, szombati napokon 10.00 

órától 16.20 óráig. LEVELEZŐ TAGOZATON a szombati konzultációs nap 10.00 órától 16.20 óráig tart.  

SZERDAI ÉS PÉNTEKI TANÍTÁSI NAP IDŐBEOSZTÁSA SZOMBATI TANÍTÁSI NAP IDŐBEOSZTÁSA 

15.30 órától 16.0 óráig gyülekező, napindító 10.00 órától 11.20 óráig 

16.00 órától 17.20 óráig 11.30 órától 12.50 óráig 

17.30 órától 18.50 óráig 12.50 órától 13.30 óráig ebédszünet 

19.00 órától 20.20 óráig 13.30 órától 14.50 óráig 

 15.00 órától 16.20 óráig 
 

A személyes ügyintézés helye és rendje  
Tanulmányi és egyéb ügyekben, az Atalanta Gimnázium tanulmányi osztályán: 

1083 Budapest, Jázmin utca 10., I. emelet 113. iroda 

hétfő: 10.00-15.00 óráig ; kedd: 10.00-15.00 óráig ; szerda: 10.00-17.00 óráig ; csütörtök: 10.00-15.00 óráig 

péntek: 10.00-17.00 óráig ; szombat: kéthetente 10.00-13.00 óráig 

Az iskola és a tanulmányi osztály elérhetősége:  

tanulmanyiosztaly@atalanta.hu 

+3630/994-34-07  

Igazgatói fogadóidő: Előzetes egyeztetés alapján  

mailto:tanulmanyiosztaly@atalanta.hu
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Kötelezettségek, jogok  
AZ OKTATÁS kizárólag az Atalanta Gimnázium (telephely: 1083 Budapest, Jázmin utca 10.) épületében folyik. 

Az iskolának egyéb telephelye nincs. Kirándulások, múzeumlátogatások, színházlátogatások, …, kivételével 

csak a telephely épületében vannak a tanórák.  

A DIÁKOK ÜGYEIK INTÉZÉSE érdekében a pedagógusokat tanítási órák után, szünetekben kereshetik fel. A tanári 

szobában a diákok csak rendkívüli esetben és a pedagógus engedélyével tartózkodhatnak.  

A DIÁK A TANÍTÁSI ÓRÁN, az órát tartó nevelő és a többi diák munkáját zavaró tevékenységet nem folytathat!  

A TANÓRÁK IDEJE ALATTA tanulók számára mobiltelefon, bluetooth-hangszóró, audioeszköz, vagy egyéb, a 

munkát zavaró berendezés nem használható! A tanítási órák ideje alatt a mobiltelefonokat a diákok 

kikapcsolt állapotban tarthatják maguknál! Kivételt képez az az eset, ha tanári kérésre és tanár felügyelet 

alatt használják ezen vagy egyéb eszközöket, mint tanórai segédeszköz.  

NAGYOBB ÖSSZEGŰ pénzt, értéktárgyat minden tanuló, pedagógus és alkalmazott csak saját felelősségére 

hozhat az iskolába. A saját felelősségre behozott tárgyakért, pénzösszegekért az iskola felelősséget nem 

vállal!  

A TANKÖNYVEK döntő többsége digitális, online elérhető tankönyv. A tanórán és az otthoni készülés alkalmával 

a diákok ezen könyveket  korlátozás nélkül tudják használni. A tankönyvek és a feldolgozandó tananyagok a 

tanórákon kiegészülnek tanári jegyzetekkel, melyeket diákjaink digitális formában is elérhetnek. A tanév 

kezdetekor a pedagógusok közzéteszik az ajánlott tankönyvek listáját, melyeket természetesen a diákok 

egyéni belátásuk szerint, papír alapon is beszerezhetnek, kölcsönözhetnek.  

A KÖTELEZŐEN BESZERZENDŐ, papír alapú tankönyvek, atlaszok, …, beszerzésében az iskola segítséget nyújt a 

diákoknak, a mindenkori tankönyvfelelős tanár segítségével.  

SZAKTANTERMEK HASZNÁLATA kizárólag a szaktanár illetve a tanteremért felelős tanár engedélyével 

használhatóak.  

TŰZ, MUNKA ÉS BALESETVÉDELMI tájékoztatót tartunk a tanév elején, ahol felhívjuk diákjaink figyelmét az 

esetleges balesetek elkerülésére. 

BALESETET, RONGÁLÁST AZONNAL be kell jelenteni az éppen tanórát tartó pedagógusnak, vagy az 

osztályfőnöknek, vagy a tanulmányi osztálynak.  

DIÁKJAINKNAK AZ ISKOLA ÉPÜLETÉBEN és az iskola közvetlen környezetében illetve az iskolán kívül tartott iskolai 

rendezvényeken tilos a dohányzás, az E-cigaretta és a vízipipa használata, továbbá a szeszesital és az 

egészségre káros egyéb szerek fogyasztása. Az a tanuló, aki egészségre ártalmas szerek (alkohol, drog, stb.) 

hatása alatt áll, nem léphet be az iskola épületébe illetve az iskolán kívüli eseményen nem vehet részt. . Ha 

távolléte mulasztásnak számít, a távollétet igazolatlannak minősül.  
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A KÖNYVTÁR ÁLLOMÁNYA és olvasótermi szolgáltatásai a könyvtár nyilvántartási idejében rendeltetésszerűen 

használhatók. 

Hiányzások igazolása és annak rendje 
A TANULÓK OSZTÁLYZATAIT, hiányzásait, igazolásait és igazolatlan óráit a pedagógusok papír alapú naplóban / 

digitális naplóban vezetik és rögzítik. A diákoknak jogukban áll jegyeik, hiányzásaik megtekintésére.  

A HIÁNYZÁSOK KEZELÉSÉT, összegzését, dokumentálását az osztályfőnökök végzik. A diákok a hiányzásaikat öt 

munkanapon belül kötelesek igazolni.  

DIÁKJAINK TANÉVENTE három tanítási napot tudnak saját maguknak leigazolni. Az esetleges hiányzásról a diák 

kötelessége előre értesíteni osztályfőnökét vagy a tanulmányi osztályt. Utólagos igazolást az iskola nem fogad 

el.  

A HÁROM NAPOT MEGHALADÓ, előre látható hiányzásról az iskola igazgatóját értesíteni kell. A nem tanköteles 

korú, 18. életévét betöltött diák előre látható hiányzását orvosi vagy egyéb igazolás hiányában csak az 

igazgató engedélyével igazolhat saját magának, egyéni és alapos mérlegelés után.  

 

AZ ISKOLA MINDEN TANÉVBEN szervez évközi vizsgákat. ezek szabályai és rendje a pedagógiai program 

házirendjének melléklete a ’Tanulmányi és vizsgaszabályzat’ tartalmazza minden részletében.  

 

Jutalmazás, elmarasztalás szabályai 
A KIEMELKEDŐ TANULMÁNYI eredménnyel teljesítő tanulók fél évkor és év végén tantárgyi, szaktanári 

dicséretben részesülhetnek a szaktanár előterjesztése és a testület jóváhagyása után.  

A BEFEJEZŐ ÉVFOLYAMON 4,5 vagy magasabb tanulmányi eredményt elért, illetve az érettségi vizsgán hasonló 

vagy jobb eredményt elért diákok a fenntartó jutalma és tanulmányi eredményük elismerése képpen 

ösztöndíjat adományoz a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola, a diák által választott szakára. A jutalomra a 

fenntartó felé a tantestület terjeszti elő az arra érdemes jelöltet.  

FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ügy esetén a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 21. fejezete az irányadó 

A tanuló joga 
A TANULÓK LEGFONTOSABB egyéni jogai: a véleménynyilvánításhoz, a jogorvoslathoz való jog, a kérdéshez és 

érdemi válaszhoz való jog, a nyilvánossághoz való fordulás joga, a teljes bizonyossághoz való jog és a 

tájékoztatáshoz való jog. 

TANULÓKÖZÖSSÉGEINKNEK joguk van az iskolai életet érintő bármely kérdésben a szervezett 

véleménynyilvánításra. 
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A TANULÓ JOGA, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával véleményt nyilvánítson minden kérdésről, az 

őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az iskola működéséről, továbbá tájékoztatást kapjon személyét és 

tanulmányait érintő kérdésekben. 

A TANULÓ JOGA, hogy a témazáró dolgozatokról, azok témájáról legalább két héttel a megírás előtt tudomást 

szerezzen. A dolgozatokat a pedagógusok legfeljebb két héten belül kijavítják, az eredményt bejegyzik az 

értékelőnaplóba.  

AMENNYIBEN A KIJAVÍTOTT dolgozatok javítása / átadására a fenti határidőn belül (a pedagógusnak felróható 

okból) nem kerül sor, a tanulók egyenként dönthetnek abban a kérdésben, hogy kérik-e dolgozatuk 

érvénytelenítését vagy sem.  

Ösztöndíjlehetőség tehetséges tanulóknak: 
A WSUF elnöke tanulmányi ösztöndíjban részesíti azokat, akik az ATALANTA Gimnáziumban kiváló tanulmányi 

eredményt érnek el képzésük végén és / vagy az érettségi vizsgán. Kiváló tanulmányi eredménynek számít a 

4,5-es és az a fölötti átlag.  

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA tárgyai: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv és egy szabadon 

választott tárgy. Az Atalanta Gimnáziumban a következő tárgyakat lehet választani, mint szabadon választott, 

ötödik vizsgatárgy: etika, földrajz, informatika 

Az iskola tanulói számára e szabályzatban felsorolt útmutatások tudomásulvétele és betartása kötelező. A 

házirend és az iskolai szabályok betartása minden pedagógusra, az iskolával jogviszonyban álló 

munkavállalóra nézve kötelező!  

Tanulmányok alatti vizsgák rendje 
A tervezett vizsgaidőszakokat a vizsgák rendjét a z iskola Tanulmányi és vizsgaszabályzata tartalmazza 

részleteiben.  

A tanítási órák és szünetek rendje  
SZERDAI ÉS PÉNTEKI TANÍTÁSI NAP IDŐBEOSZTÁSA SZOMBATI TANÍTÁSI NAP IDŐBEOSZTÁSA 

15.30 órától 16.0 óráig gyülekező, napindító 10.00 órától 11.20 óráig 

16.00 órától 17.20 óráig 11.30 órától 12.50 óráig 

17.30 órától 18.50 óráig 12.50 órától 13.30 óráig ebédszünet 

19.00 órától 20.20 óráig 13.30 órától 14.50 óráig 

 15.00 órától 16.20 óráig 
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Jelen házirendet az iskola nevelőtestülete és diáktestülete jóváhagyta és elfogadta.  

 

 

Budapest, 2021.08.31.  

 

 

 

 

 

 


