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HÁZIREND

1. Intézményünk tekintélyének megőrzése érdekében iskolánk dolgozói, tanulói és
minden kedves látogatója köteles tiszteletben tartani az iskolai élet szabályait.
2. A tanulóknak 15 perccel az első tanítási óra előtt meg kell érkezniük az iskolába. Ez
idő alatt nem tartózkodhatnak a folyosókon, az udvaron és az iskola többi
helyiségében, kizárólag saját tantermükben. A tanulóknak, ha a tanítási óra a
tantermükön kívül zajlik, be kell zárniuk osztálytermük ajtaját, mert az iskola nem
vállal felelősséget a tanulók elveszett értéktárgyaiért. Minden kárt, amely a tanulók
hibájából származik, a szülőknek kell megtéríteni.
3. A tanulóknak az iskolában csakúgy, mint az iskolán kívül, illemtudóan kell
viselkedniük (tilos a veszekedés, verekedés, cigarettázás, káromkodás stb.), mert
intézményünk számára fontos a rend, a fegyelem és a tisztaság.
4. A tanulók önkényesen nem hagyhatják el sem az iskola épületét, sem udvarát.
5. A tanterembe belépő személyt a tanulók felállással köszöntik.
6. A tanteremben, az iskola többi helyiségében, valamint az iskola udvarán a tanulónak
kötelessége vigyázni a tisztaságra. Tilos magvak törögetése, rágózás, köpködés, stb.
7. Tilos a mobiltelefon használata a tanítási órákon, következésképpen a videózás és
felvételek készítése.
8. Az étkezés csak az ebédlőben engedélyezett.
9. A hetes kötelességei:


öt perccel a többiek előtt jöjjön iskolába



át kell néznie a tantermet és be kell jelentenie az esetleges kárt. Amennyiben a
tanítás folyamán vagy szünetekben keletkezik kár, minden esetben jelentenie
kell az ügyeletes tanárnak



a szünet alatt a hetes őrzi a tanulók tulajdonát, kiszellőztet a tanteremben,
letörli a táblát, és elvégzi a szükséges előkészületeket a következő órára



felelős az osztály rendjéért és tisztaságáért



utolsóként kell elhagynia a tantermet a tanítás végén, be kell csuknia az
ablakokat, és kikapcsolnia a világítást.

10. A nagyszünet alatt (10 és 15 perces) a tanulók elhagyják tantermeiket, és kimennek az
udvarra. Amennyiben az időjárás nem megfelelő, a szünetet (az ügyeletes tanár
engedélyével) a folyosón töltik.
11. A tanulók tájékoztatása hirdetőtáblán keresztül, körözvény útján vagy más módon
történik.
12. A tanulók kötelesek az iskolában rendezetten, tiszta, ápolt külsővel megjelenni.
13. A tanárok kötelesek:


a tanítási óra alatt a tanulókkal a tanítás helyén tartózkodni



öltözködésükkel és viselkedésükkel példát mutatni a tanulók számára



a tanároknak nem szabad a tanítás alatt a tanulókat hazaküldeni felszerelésért, házi
feldatokért, pénzért, stb.,



tilos a tanulókat a munkanaplóért, krétáért, a tanár személyes dolgaiért, stb. a
tanáriba küldeni



a tanár nem küldheti ki óráról a tanulót.

14. A tanáriban csak az iskola vezetőségének engedélyével függeszthető ki értesítés a
hirdetőtáblán
15. A szülők és más látogatók az iskolába érkezéskor kötelesek bejelentkezni az ügyeletes
tanulónál
16. Az osztályfőnök köteles a tanulókat tájékoztatni a "Gyermekjogokról".
17. Az iskola fontos helyiségeiben kifüggesztettük a tanulók számára az illemtudó
viselkedés szabályzatát (folyosó, ebédlő, tanterem, könyvtár, olvasóterem, öltözők).
18. Ha a tanulók, illetve a tanárok nem tartják be a házirendet, az iskola statútuma és
szabályzata értelmében fegyelmi intézkedések alkalmazhatóak.
19. Az esetleges félreértések, konfliktusok rendezése a tanulók, illetve az iskola dolgozói
között, az iskola igazgatójának a hatáskörébe tartozik.
20. Az osztályfőnök köteles a viselkedés szabályairól és a házirendről tájékoztatni a
tanulókat és a szülőket minden tanév elején.
Az intézmény hivatala

