Kódvetők Digitális Oktatási Műhely
Veszprém, Muskátli utca 2. sz. alatt működő műhelyének

Házirendje
A tanulói jogok gyakorlásának, illetve a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá a műhely
által elvárt viselkedés szabályait tartalmazza.

1. A Házirend célja és feladata
- A Házirend biztosítja a műhely programjában foglalt célok megvalósítását, rögzíti a jogokat és
kötelességeket, valamint a műhely munkarendjét.
- Megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával és a műhely munkarendjével
kapcsolatos rendelkezéseket, intézkedéseket.
- Biztosítja a műhely törvényes működését, az oktatás zavartalan megvalósítását.
- Betartása a műhely minden tanulójának és dolgozójának joga és kötelessége.
2. A Házirend hatálya
- A Házirendet a Kódvetők Digitális Oktatási Műhely alapítói készítették el.
- A házirend előírásait be kell tartania a műhelybe járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, a műhely
pedagógusainak és más alkalmazottainak.
- A házirend előírásai azokra a műhelyben, illetve a műhelyen kívüli szervezett programokra
vonatkoznak, melyeket a Kódvetők szervez, és amelyeken a műhely ellátja a tanulók felügyeletét.
- A tanulók a Kódvetők által szervezett műhelyen kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a
házirend előírásait.
- A Házirend a Műhely jóváhagyásával lép hatályba és visszavonásig érvényes.
3. A házirend nyilvánossága
- A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint a
műhely alkalmazottainak) meg kell ismernie.
- A házirend elolvasható a Kódvetők honlapján. A honlap internet címe: www.kodvetok.com
- A házirend egy-egy példánya megtekinthető a műhely tantermében.
- A házirend egy példányát a beiratkozáskor, valamint a házirend módosításakor a szülőnek át
kell adni.
- Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden diákot, és szülőt értesíteni
kell.

4. A Kódvetők által elvárt viselkedés szabályai
A műhelyünkbe járó tanulóktól elvárjuk, hogy
- a műhely házirendjét, illetve más intézményi szabályzat rendelkezéseit betartsák,
- tartsák tiszteletben a műhelyben dolgozó pedagógusok és más felnőttek, valamint
tanulótársainak emberi méltóságát,
- senkivel szemben ne használjanak trágár, sértő beszédet,
- senkivel szemben ne legyenek agresszívek, senkit ne bántalmazzanak, ne verekedjenek,
- viselkedjenek mindenkivel szemben udvariasan, kulturáltan,
- tartsák be a nevelők és a műhelyben dolgozó más felnőttek utasításait,
- legyenek nyitottak, érdeklődők,
- működjenek együtt társaikkal,
- fegyelmezetten, aktívan vegyenek részt a műhely foglalkozásain,
- a foglalkozásokon magatartásukkal ne zavarják társaikat a tanulásban,
- a műhely helyiségeit, eszközeit tanári felügyelet mellett használják,
- a műhely foglalkozásairól csak indokolt esetben hiányozzanak, ne késsenek el,
- távolmaradásukat a műhely foglalkozásairól jelezzék,
- védjék a műhely felszereléseit,
- ügyeljenek környezetük tisztaságára, ne szemeteljenek,
5. A Kódvetők műhelyben tanulók joga:
- hogy bármely problémájával az oktató pedagógushoz, vagy a műhelyvezetőhöz forduljon,
- tájékozódáshoz való jog (Kiterjed a tanulókat érintő összes kérdésre.);
- hogy kérdéseket tegyen fel, véleményt nyilvánítson, az alapvető szabályok betartása mellett,
- érdemi válaszhoz való jog
6. Szülő (gondviselő) jogai és kötelességei
‐ A szülő gyermeke fejlődéséről, magatartásáról, rendszeres tájékoztatást kaphat személyesen a
foglalkozások után vagy előre egyeztetett időpontban.
‐ A szülő részt vehet a Kódvetők által előre meghirdetett nyilvános rendezvényeken.
‐ A szülő kötelessége, hogy rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó
pedagógusokkal.
- A szülő kötelessége, hogy a gyermek időben megérkezzen a foglalkozásokra.
- A szülő kötelessége, hogy a havi díjakat időben megfizesse.

‐ A szülő köteles saját és gyermeke állandó lakcíméről, tartózkodási helyéről, telefonos
elérhetőségeiről, e‐mail címéről, illetve annak változásáról a Kódvetőket haladéktalanul
értesíteni.
7. A Kódvetők Digitális Oktatási Műhely jogai és kötelezettségei:
A Kódvetők jogait és kötelezettségeit a Kódvetők Digitális Oktatási Műhely ÁSZF -ében
szabályozza. Megtekinthető a Kódvetők honlapján. www.kodvetok.com
8. Az informatikai műhely rendje:
1. A Kódvetők műhelybe a jogosultakon kívül más nem tartózkodhat. Más személyek
benntartózkodását a műhelyvezető engedélyezheti.
2. A műhelybe csak tanári felügyelettel szabad belépni.
3. Foglalkozásokon kívül az ajtót zárva kell tartani, és a kulcsot le kell adni.
4. Idegen személy csak felügyelet mellett tartózkodhat a műhelyben.
5. A műhelyben az esztétikus, higiénikus, folyamatos munkavégzés feltételeit kell megőrizni. A
rend megtartásáért és a biztonságos műszaki üzemeltetésért a kijelölt személy a felelős.
6. A műhelybe ételt, italt bevinni és ott elfogyasztani csak a kijelölt helyen – a pihenő sarokban
szabad, a gépeknél szigorúan TILOS!
7. A műhelyben tüzet okozó tevékenységet folytatni szigorúan TILOS!
8. A berendezések belsejébe nyúlni TILOS! Bármilyen nem a gépkezeléssel összefüggő
beavatkozást csak a műhely kezelője és a szervizek szakemberei végezhetnek.
9. A számítógépeket csak rendeltetésszerűen szabad használni. A számítógépek be- és
kikapcsolását csak a tanult módon szabad elvégezni.
10. Az elektromos hálózatba más – nem a rendszerekhez, ill. azok kiszolgálásához tartózó –
berendezéseket csatlakoztatni nem lehet.
11. A számítógép javításoknak, ill. bármilyen beavatkozásnak minden esetben ki kell elégíteni a
szükséges műszaki feltételeken kívül a balesetmentes használat, a szakszerűség, a vonatkozó
érintésvédelmi szabályok és az esztétikai követelményeket. Nem végezhető olyan javítás,
szerelés, átalakítás vagy bármely beavatkozás, amely nem elégíti ki a balesetvédelmi
előírásokat.
12. Mindenki köteles vigyázni a műhelyben lévő értékekre.
13. TILOS a számítógépek hardver és szoftver beállításait módosítani, a telepített operációs
rendszereket és más alkalmazói program működési paramétereit, jellemzőit megváltoztatni.
14. TILOS mások adatait és munkáit elolvasni, letörölni, módosítani, és illetéktelenül adatokhoz
hozzáférni, valamit bármilyen módon a jogosultságokat kijátszani, a védelmi rendszert feltörni.
15. TILOS idegen szoftvert behozni.
16. Bármilyen meghibásodás vagy rendellenes működés esetén azonnal értesíteni kell a
szaktanárt.
17. A fenti rendelkezések megsértése esetén az elkövetővel szemben felelősségre vonás
kezdeményezhető.
9. A műhely működési rendje:
A műhely nyitva tartása, a foglakozások időpontjai, a foglalkozásokat tartó pedagógusok nevei az
aktuális órarend szerint változnak. Az órarend elérhető a Kódvetők honlapján.
www.kodvetok.com
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