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    A nevelőtestület és a diákönkormányzat által megalkotott és elfogadott Házirend az 
iskolához, iskolai eseményekhez kapcsolódik. 
A Házirend előírásain kívül az udvariasság, a kölcsönös megbecsülés íratlan szabályai 
érvényesüljenek a mindennapokban. 
Tanulóink egymás közti viselkedését a jóindulat jellemezze! Tanulásukkal, magatartásukkal 
adjanak jó példát fiatalabb társaiknak! A felnőttek iránt mind az iskolában, mind az iskolán 
kívül legyenek udvariasak és előzékenyek! 
 
 
A tanuló joga, hogy: 
- színvonalas oktatásban részesüljön, abban aktívan vegyen részt, 
- használhatja az iskola épületét, felszerelését, jelentkezhet iskolai szakkörökbe, 
tanfolyamokra, napközi otthonba, 
- részt vehet a Diákönkormányzat által szervezett programokon, 
- rendszeres egészségügyi felügyeletben részesüljön, 
- tanulmányi-, kulturális- és  sportversenyeken az iskolát képviselheti,  
- személyiségét, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, 
- vallási és világnézeti meggyőződésének megfelelően hitoktatásban részesülhet. 
 
 
 
Minden tanulónak kötelessége, hogy: 

- ismerje és tartsa be a házirendet, 
- fegyelmezetlen magatartásával vagy késéssel ne zavarja a tanítási órát, 
- becsengetés után felszerelését előkészítve, fegyelmezetten várja a pedagógust, 
- tanulótársai és az iskola valamennyi dolgozójának emberi méltóságát tiszteletben 

tartsa, 
- a tanítási órákon a számára kijelölt helyen üljön, 
- a tantermek, étkező, folyosó, öltözők, tornaterem, mosdók tisztaságára, felszereléseire 

ügyeljen, 
- betartsa a balesetvédelmi előírásokat,  
- rendszeres munkával eleget tegyen tanulmányi kötelezettségeinek,  
- a tájékoztató füzetét és szükséges taneszközeit hozza magával, 
- hetesi teendőit maradéktalanul lássa el, 
- az iskolai ünnepélyeken ünnepi ruhában (sötét szoknya vagy nadrág, fehér ing vagy 

blúz)  megjelenjen és fegyelmezetten viselkedjen, 
- az órák közti szünetekben az ügyeletes tanár rendelkezéseit tartsa be, 
- a tartós tankönyvek állagát megóvja, ellenkező esetben annak értékét megtérítse, 
- az étkezési térítési díjak befizetését igazoló szelvényt meghatározott időben 

bemutassa, 
- gondatlan vagy szándékos rongálás esetén megtérítse az okozott kárt! 

 
 
 
 



A tanuló magatartása az iskolában és iskolán kívül: 
 
- A tanuló 7 óra 45 perc előtt érkezik az iskolába. Ez időpont után a kapuügyeletesnek 
köteles átadni tájékoztató füzetét. A késések osztályfőnöki fegyelmi intézkedéseket 
vonnak maguk után! 
- A felső tagozatos diákok közül az arra magatartásuk és tanulmányi eredményük 
alapján érdemesek kapuügyeletet tartanak óránkénti váltással 7.45-től 12.40-ig. 
- A szünetekben jó idő esetén az udvaron tartózkodik, rossz idő esetén az aulába kell lejönnie! 
- Tanáraival és társaival szemben udvarias, előzékeny, durva szavakat nem használ.  
- Tanszerein és előírt felszerelésén kívül felesleges tárgyakat nem hozhat az iskolába (játék, 
ékszerek, multimédiás eszközök, …stb.). A testnevelés órán ékszereket nem viselhet, mert 
balesetet okozhat. 
Ha ennek ellenére ilyen tárgyak elvesznek, azért felelősséget nem tudunk vállalni! 
 

- Az iskolába napraforgómagot, tökmagot hozni tilos! Rágógumizni a tanórákon 
szigorúan tilos! 

- A tanuló ruházata mindig legyen tiszta, rendezett, haja és körme ápolt! Kerülendő a 
feltűnő ruházat és az arc, illetve köröm festése! 

- Az iskolába mobil telefont csak akkor hozzon magával a tanuló, ha az feltétlenül 
szükséges. Amennyiben telefonja van, azt lenémítva, a táskájában kell tartania! 

- Órán használni szigorúan tilos, ha mégis megsérti a rendet, a tanár a telefont 
elveheti, és csak a szülőnek köteles visszaadni! 

- Szeszesital fogyasztása és a dohányzás iskolai időben és azon túl a rendezvényeken is 
tilos! Fegyelmi büntetést von maga után! 

- Délutáni foglalkozásokon résztvevő tanulók az előcsarnokban várakozzanak, csak 
nevelői kísérettel foglalhatják el helyüket! 

- A tanuló vigyáz iskolája tisztaságára, rendjére. Váltócipő használata kötelező! 
 
Étkezések rendje: 
- Tízórai: 9.40- 9.55 
- Ebéd: akinek 4 órája van az 11.35-től, vagyis a 4. óra után, akinek 5 vagy ennél 

több, az 12.35- kor mehet le ebédelni! 
 
- Szülői kéréssel a tanuló 3 napot maradhat távol az iskolából, több napra csak igazgatói 

engedéllyel mehet el!  
- Betegség esetén az orvos a tájékoztató füzetbe adjon igazolást a hiányzás okáról! A 

mulasztásokat minden esetben egy héten belül igazolni kell, különben igazolatlannak 
minősül, és feljelentést, büntetést von maga után! 

- A tanuló szülei kijelölt időpontban kereshetik fel a tanárokat! 
- A kisebb tanulókért érkező szülőknek az aulában vagy az iskola előtt lehet 

gyermekükre várakozni! 
- A tanítás után minden diák köteles elhagyni az iskola épületét, és minél 

hamarabb hazaindulni!  
- Este nyolc óra után nyilvános helyen csak szülői felügyelettel tartózkodhat! 
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