
Tankerti házirend 

 

Az iskola főépületén kívül teljesített gyakorlati órák rendje teljes mértékben megegyezik a 

Házirendben foglalt csengetési renddel. Ugyanakkor a gyakorlati képzés specialitása miatt, a 

pedagógus egyedi döntése alapján az órák összevonással átszervezhetőek. Ebben az esetben is 

a tanórák és a szünetek együttes időintervallumának meg kell egyeznie a Házirendben és a 

vonatkozó jogszabályokban foglaltakkal. 

A pedagógus döntése és a buszok indulási rendjéhez igazított lehetséges beosztás a 

tankertben 6 gyakorlati óra esetén, a ki- és beutazás időtartama a tanórát terheli: 

 

Kiutazás: 8,00-8,10 

Kezdés: 8,25 

1. ciklus: 8,25 - 10,40 

2. ciklus: 11,15 - 13,15 

Visszautazás: 13,30-13,40 

 

A jelen Tankerti Házirend nem írja felül az iskola által kiadott hivatalos Házirendet, csupán 

annak mellékleteként kiegészítéseket, pontosításokat tesz! 

 

Szerszámok:  

- A felvétel és leadás darabszámának egyeznie kell. Munka közben a felvevő a felelős a 

szerszámok állapotáért. Amennyiben eltűnik, sérül, úgy a tanuló felelősségre vonható. 

- Napi felelősök kinevezése. (Tanári odafigyelés mellett.)  

- Nap végén a szerszámokat megtisztított állapotban adja le mindenki, ügyelve a 

szerszámtároló rendjére és tisztaságára. 

 

Munkaruha, munkacipő, telefonhasználat, körlet: 

- Kiosztott munkaruhák tisztántartása, megóvása a tanuló feladata! Szennyeződés esetén 

a tanuló felelőssége annak kimosása. 

- A folyamatos munkaruha használat a gyakorlatok során kötelező. 

- A munkaruhát elvesztése, vagy nem rendeltetésszerű használatból származó károsodás 

esetén pótolni köteles a diák. 

- A munkaruha gyakorlat közben történő rongálódása, sérülése esetén annak pótlását 

(indokolt esetben) az iskola végzi, mellet a gyakorlat során a gyakorlatvezető tanárnak 

jelezni kell. 

- Jelezni kell az osztályfőnöknek, ha a munkaruhát kinőtte a diák. Ezen munkaruhák 

pótlása az iskola feladata, viszont feltétele a kinőtt munkaruha hibátlan, tiszta 

állapotban való leadása. 

- A gyakorlati napló folyamatos vezetése kötelező. 

- Kötelező a növény, mag, rügy és rovar gyűjtemény készítése a gyakorlati oktató 

útmutatása alapján. 

- A gyakorlatok során a diákok ügyeljenek arra, hogy igényesek legyenek a 

környezetükre és munkakörnyezetükre, ne szemeteljenek és tartsák be a Házirendben 

leírtakat. 

- a tantermeket, mosdókat, wc-ket, folyosókat, járdát a gyakorlat végén tiszta állapotban 

kell a gyakorlatvezető tanárnak átadni, 

- gyakorlatok végén az esetlegesen elszórt szemetet össze kell szedni. 

- Telefonhasználat csak szünetben engedélyezett; 



- Aki nem munkaruhában jelenik meg, annak igazolatlan a napi terepen végzett 

gyakorlata. 

- A Tankert elhagyása csak engedéllyel a busz indulásával egy időben lehetséges! 

- A munkaterület elhagyása csak szünetben vagy tanári engedéllyel történhet. 

- A munkaterületen a biztonságos munkavégzésben akadályozó ékszerek viselése tilos. 

- A Tankertben nincs zárható tároló az ékszerek, készpénz és egyéb értékek tárolására, 

ezeket az iskola főépületében az egyéni szekrényben kell elhelyezni. 

- A Tankertben elveszett értékekért az iskola nem vállal felelősséget! 

- A munkaterületen a biztonságos munkavégzésben akadályozó hajviselet nem 

megengedett, azt arra alkalmas állapotba kell viselni. 

- A Tankert növényeiben, állataiban, épületeiben, eszközeiben szándékosan okozott kárt 

a diák köteles megtéríteni. 

- A Tankert berendezéseit, gépeit csak felnőtt felügyelete mellet szabad használni. 

- Baleset bekövetkeztét köteles a diák jelezni tanárának. 

- A gyakorlat során a munka-, tűz-, és balesetvédelmi szabályokat be kell tartani. 

 

 

Közös értelmezés után tudomásul vettem és egy példányt átvettem. 

 

 

Dátum: 

 

 

-----------------------------------     ----------------------------------------- 

Horváth Zoltán      aláírás (olvasható) 

   igazgató 





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap:  https://niszavdh.gov.hu      E-mail:  ekozig@1818.hu


Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
http://niszavdh.gov.hu.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum HORVÁTH
ZOLTÁN JÓZSEF ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2020.02.26. 11.06.32


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: HORVÁTH ZOLTÁN JÓZSEF
Születési hely: MAKÓ
Születési dátum: 1975.01.18.
Anyja neve: VESZELKA ANNA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



http://niszavdh.gov.hu
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