1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.
17.

HÁZIREND 2015-2016
Jogodban áll, részt venni a Diákönkormányzat munkájában, a napköziben, a tanulószobán, az iskolai
programokon, az osztálykirándulásokon, a rendezvényeken, az iskolai és kerületi versenyeken.
Az osztállyal együtt, közösen, javaslatot tehettek a havi magatartás és szorgalom jegyekre, félévkor egy-egy
képviselőn keresztül a félévi osztályzatokra az osztályozó értekezleten.
Reggel 8 óra 10 percre kell beérni az iskolába. a tanítás 8 óra 15 perckor kezdődik. A szünetek rendje a
mellékletben.
Az osztálynak legyen egy kulcsfelelőse, aki reggelente felveszi a portáról a kulcsot és a tanítás után,
szakórák (tesi, rajz stb.) előtt ott is adja le!
Időben érkezz az órára! A csengetés előtt 2 perccel van egy jelzőcsengő, ekkor indulj el a termed felé, s
készülj elő az órádra. A késéseket a naplóban vezetik a tanárok, s igazolatlan órának minősül, ha
összegyűlik 45 perc. Vigyázz, mert könnyen meg van 1óra 5-6 perces késésekből!
Ha olyan órád van, ami más tanteremben zajlik, mint az osztálytermed pl. rajz, informatika, a terem előtt
kell várakozni addig, amíg a pedagógus meg nem érkezik.
Testnevelés órára a tesi folyosó előtt kell várakozni, s a jelzőcsengőkor fognak beengedni az öltözőhöz.
Részt kell venned a tanítási órákon és az általad választott egyéb foglalkozásokon, ezeken az órákon
elvárjuk tőled a munkát és a fegyelmezett viselkedést, ezzel a viselkedéssel támogatod a többiek tanulását
is.
A tanítási órákra magaddal kell hozni a tanárod által elvárt felszerelésedet, az elkészített házi feladatodat és
az ellenőrződet. Az ellenőrződbe be kell írni a kapott jegyeket, az osztályfőnököd azt havonta fogja
ellenőrizni. Három ellenőrzőhiány, egy osztályfőnöki fokozatot von maga után, az elhagyott ellenőrzőért a
következő fokozat jár.
Arra kérünk, hogy

tiszta ruhában, ápolt külsővel érkezz az iskolába, s ha ünnepély van, tisztelj meg minket azzal,
hogy ünneplőben (sötét alsó, világos felső, nyakkendő) érkezel

vigyázz az iskola értékeire, épületére, a szemetet a szemetesbe dobd! Ha bármilyen szándékos kárt
okoztál az iskolában, annak értékét meg kell téríteni.

tisztelettel beszélj és viselkedj a tanáraiddal, dolgozókkal, szülőkkel, társaiddal szemben.
A tanítási órán fegyelmezetten kell viselkedned, ha a pedagógus úgy érzi, nem teszed ezt, akkor elkérheti az
ellenőrződ, átültethet más helyre, legrosszabb esetben leküldhet a hetessel az egyik vezetőhöz. Ebben az
esetben egyenesen az igazgatóihoz vezessen az utatok, ha ez nem így lesz, akkor egy következő fokozatot
kaptok.
Minden tantárgyból jeggyel értékelik a tudásodat, órai munkádat stb. Havonta legalább 1 jegyet kapsz, ha
olyan tantárgy van, amelynél hetente 2 óránál kevesebb van, abból 2 havonta 1 jegyet kapsz.
Minden nagyobb tananyag után írtok témazáró dolgozatot. Egy nap maximum 2 témazáró íratható, s egy
héttel előtte tudnotok kell róla. A tanárodnak 10 napon belül ki kell javítania, ha ez nem történt meg
(kivétel betegség), akkor eldöntheted, hogy beírják-e a jegyet vagy nem. Ha hiányoztál, akkor a témazáró
dolgozatot bepótolhatod a tanároddal egyeztetett időpontban.
Dolgozatot, röpdolgozatot az aznapi anyagból nem lehet íratni.
A szünetekben fent lehet maradni az osztályteremben, de ki is lehet menni az udvarra, nemcsak ki lehet
menni, de ajánljuk is. Menjetek ki, szellőztessétek ki a fejeteket, könnyebb lesz a következő órát kibírni.
Abban az esetben, ha rendbontás történik a tanteremben, beszüntetjük a kedvezményt és az osztálynak
minden szünetét lent kell töltenie az aulában.
Arra kérünk Benneteket, hogy az órák közötti szünetekben a hetes szellőztessen ki, törölje le a táblát,
szedje fel a szemetet, menjen le krétáért a portára, ha szükséges.
Az utolsó óra után tegyétek fel a teremben a székeket és szedjétek fel a szemetet. A kulcsfelelős zárja be az
ajtót és adja le a kulcsot. A hazamenősök az ellenőrző felmutatásával hazamehetnek, a napközisek a
kijelölt gyülekező helyen találkoznak a tanáraikkal.

18.

Az iskola épületét csak és kizárólag engedéllyel hagyhatod el. Ha napközben bármilyen okból távoznod
kell, az osztályfőnököd, az osztályfőnök-helyettesed, ha egyik sincs itt, valamelyik vezető adhat kilépő
kártyát, ennek leadásával engednek ki az épületből.
19. Alkohol vagy bármilyen más szer befolyásoltsága alatt nem tartózkodhatsz az iskolában, ha ez mégis
előfordul, jelzünk a szüleidnek és megtesszük a szükséges egészségügyi lépéseket.
20. Ha hiányzol, jelezd az osztályfőnöködnek. Az első nap, amikor jössz iskolába az igazolásodat hozd
magaddal (legfeljebb 1 héten belül). Ha az igazolások nem jutnak el az osztályfőnöködhöz időben, akkor
az igazolatlan mulasztással jár, amit nekünk hivatalos úton is jeleznünk kell. Egyeztess tanáraiddal a
pótlásról!
21. A szüleid is igazolhatják hiányzásodat, félévente 3 alkalommal, alkalmanként legfeljebb 1 napot jelenthet
ez.
22. Ha nem voltál iskolában a Te feladatod, hogy pótold a tananyagot, kérd el a leckét. (Pl.: Kérd meg az egyik
osztálytársadat, hogy vigye el neked a leckét stb.)
23. Dohányzás: a 18 év felettiek igényelhetnek dohányzóigazolványt. A szünetekben az oldalkapunál tanári
felügyelettel és a kártya felmutatásával mehetnek ki.
24. A szüleid reggel csak a szülői váróig kísérhetnek és ott is várhatnak meg délután. Napközben nem
mehetnek fel az osztályterembe.
25. Az ügyeidet az iskolatitkáriban Ancsa néninél vagy a gazdaságiban Berni néninél intézheted a szünetekben.
26. A büfét szünetekben nyugodtan használhatod, de becsengetés után Kati néni és Laci bácsi már nem fog
kiszolgálni. A büfé miatti késés is késésnek számít. Arra kérünk, hogy a büfé környékén is a szemetesbe
dobd a szalvétát, a műanyag poharat stb. A büfénél legyél türelmes, várd ki a sorod!
27. Étkezések rendje:
A reggelit az első óra előtt illetve az első szünetben fogyaszthatjátok el.
Az ebédelésre 13.00 – 13.30 –ig az ebédszünetben lesz lehetőséged. Az osztályfőnöködtől egy hónapra
előre megkapod az ebédjegyedet. Az ebédelésnél ezeket a kártyákat kell leadnod, és megkapod az
ebédedet.
Arra kérünk, hogy
- Beszélj, étkezz kulturáltan (késsel, villával)
- Vidd vissza a tálcádat és hagyj rendet magad után!
- Ha kiömlött valami, töröld fel, ha leesett valami szedd fel!
28. Az iskolai időben megrendezett programokon pl. témahét, kirándulás, témanap stb. a megjelenés kötelező
és a viselkedésre a házi rend szabályai érvényesek (jól értelmezve).
29. Az értékes tárgyaidért (mobiltelefon, ipod,pénz stb.) nem vállalunk felelősséget. Ha behozod az iskolába,
arra kérünk, hogy vigyázz rá, mindig tedd a zsebedbe, táskádba, olyan helyre, ami nálad van. Ha tesi órád
van, add le az értékeidet a tesi tanáriban!!!!!
30. A tanítási órákon a mobiltelefon használata nem megengedett, a telefon lenémítva vagy a zsebedben vagy
a táskádban vagy a tanári asztalon elhelyezett dobozban legyen. Ha mégis előkerül, a pedagógus elkérheti
tőled. első alkalommal a tanítási óra végén, második alkalommal a nap végén, harmadik alkalommal a
szüleidnek adja vissza.
31. Ha rosszul érzed magad, akkor keresd meg az orvosiban Erika nénit, a védőnőt; fog neked segíteni.
32. Előfordulhat olyan eset, amikor valami vészhelyzetet (tűz, csőtörés) vagy bántalmazást (verekedést stb.)
észlelsz, szólj az első felnőttnek, akit meglátsz. Ha ő nem tud segíteni, menj a következőhöz.
33. A tanáraidat napközben a földszinten a tanáriban találhatod meg. Kérjük, viselkedj tisztelettudóan,
kopogj, köszönj!
34. Tartsd szem előtt, hogy a szabályok és a házirend a saját biztonságunkért van, de a legfontosabb érezd jól
magad a suliban, tanulj annyit, amennyit csak tudsz!!!!

