HÁZIREND
1. Az első óra 7:25-kor kezdődik. A tanítási óra időtartalma 45 perc. Az első, harmadik,
negyedik, ötödik, hatodik óra után 5 perces a szünet, a második óra után pedig 15 perces
a szünet.
2. Amikor becsengetnek minden diák a tanteremben a helyén ülve várja a tanárt.
3. Az óra elején felállással köszöntsék a tanárt. Ugyancsak felállással köszöntsék a
terembe belépő vendéget, felnőtteket.
4. Az óráról tanárt, tanulót kihívni nem szabad. Az iskolát a tanítási idő valamint a
szünetben sem szabad elhagyni.
5. A hetes kötelességei:
– felelős az osztály rendjéért, tisztaságáért
– az ő dolga a tábla törlése
– jelentést tesz az órát tartó tanárnak a hiányzókról
– a teremben észlelt hiányosságokat, károkat jelenti az órát tartó tanárnak,
osztályfőnöknek
6. A tanulók csak a tanuláshoz, oktatáshoz szükséges felszerelést hozzák magukkal az
iskolába, egyébb személyes dolgokat – tárgyakat (mobiltelefon, ipod, mp4 stb.)
az órát nem zavarhatják.
7. Szobacipő használata kötelező!
8. Testnevelés órán az előírt öltözék betartása kötelező.
9. Az ünnepségeken a tanulók ünnepi öltözetben jelenjenek meg.
10. Az iskolában és az iskolai rendezvényeken dohányozni, szeszes italt, kábítószert
fogyasztani tilos. E szerek befolyása alatt nem látogatható az oktatási intézmény.
11. A tanulók az oktatási időben szüleiken kívül más látogatót nem fogadhatnak.
12. Rágózni, ricázni, szemetelni az iskolában és az iskolabuszon is tilos.
13. Az iskolabuszon nem szabad rendetlenkedni, kiabálni. Minden diák köteles szépen
viselkedni.
14. Bármilyen gond esetén az iskolabuszon szólni kell a buszon ülő ügyeletes tanárnak.
15. Az iskolabusz rongálása fegyelmi vétség, az okozott károkat a diáknak kell
megtéríteni.
16. Az iskola, tanterem, tanfelszerelés rongálása fegyelmi vétség. Az okozott károkat a
diáknak kell megtéríteni.
17. Az iskola épületében (folyosókon, tanteremben) tilos szaladgálni.

TANULÓK JOGAI
1. Választhat a fakultatív tantárgyak, foglalkozások közül.
2. Igénybe veheti az iskolában rendelkezésére álló eszközöket, az iskola
létesítményeit, iskolabuszt.
3. Részt vehet a szakkörök, diákkörök és a sportkörök munkájában,
kezdeményezheti azok létrehozását.
4. Választó és választható bármely tanuló a diákképviseletbe.

TANULÓK KÖTELESSÉGEI
1. A kötelező és a választott foglalkozásokon részt kell venni.
2. A tanuló köteles eleget tenni – rendszeres munkával és fegyelmezett
magatartással, képességeinek megfelelően – tanulmányi kötelezettségeinek.
3. Minden tanuló óvja saját és társai testi épségét.
4. Minden tanuló köteles megőrizni, megfelelően kezelni a rábízott vagy az oktatás
során használt eszközöket, óvni az iskola létesítményeit, felszereléseit és az
iskolabuszt. A szándékos károkozás fegyelmi vétség. Károkat a tanuló kell, hogy
megtérítse.
5. A tanuló tiszteletet és megbecsülést tanúsítson nevelői, tanárai és az iskola
minden dolgozója iránt.
6. A tanulók megjelenése, öltözködése tiszta, ápolt és szélsőségektől mentes legyen.
Kerüljék a feltűnő hajviseletet és szépítőszerek használatát. A tanulók diákhoz
méltó (illő), közösséghez méltó magatartást tanúsítson.
7. Pénzére, értékeire mindenki maga vigyázzon, ezekért az iskola nem vállal
felelősséget.
8. Szobacipő használata kötelező!
9. Az iskolában, órán és szünetben is tilos verekedni, veszekedni, káromkodni,
szidalmazni és csúfolódni.
10. A házirend betartásáért minden tanuló fegyelmi felelősséggel tartozik.

