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Preambulum 

 

 

 
 A Közös Igazgatású Magyar Tanítási Nyelvű Iskolát minden diák önszántából 

választotta, ezért köteles betartani az iskola által elfogadott szabályokat és a házirendet. 

 A művelődésjog betartásának érdekében az iskola biztosítja az iskola belső 

működését, megszervezi a diákéletet, és bebiztosítja az emberek közötti kapcsolatokat 

úgy, hogy az iskolában töltött idő optimálisan és effektíven legyen kihasználva a 

művelődés szempontjából, és egyben kellemes időtöltés legyen úgy a diáknak, mint a 

tanárnak. 

 Az iskola következetesen betartja a gyermekek jogait és az alapvető emberi 

jogokat. 

 A házirend pontjainak betartása lehetővé teszi  a műveltség megszerzését 

nyugodt  légkörben.  

 Az iskola házirendje a 245/2008-as iskolatörvényt, valamint a Szlovák 

Köztársaság Oktatásügyi Minisztériumának 282/2009-es rendeletét vette alapul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. A tanulók alapvető jogai és kötelességei 

 

1. A tanulók jogai:  

– a tanulóknak joguk van egészséges és biztonságos környezetre, melyben 

tanulnak, 

– joguk van az alapvető pszichohigiéniai normák betartására (a szünetek 

időtartama, a tanítás ideje stb.), 

– joguk van a színvonalas oktatásra, 

– joguk van a társadalmi érintkezésre tanáraikkal, igazgatójukkal a jó 

neveltség és a tolerancia szellemében, 

– joguk van kérdéseket feltenni, és véleményt nyilvánítani az átvett 

tananyaggal kapcsolatban, 

– a tanulónak joga van arra, hogy megfelelő tájékoztatást kapjon 

a személyére, tanulmányi előmenetelére vonatkozó kérdésekben, 

– joga van tanári felügyelet mellett használni az iskola könyvtárában, 

szaktermeiben, kabinetjeiben rendelkezésére álló segédeszközöket, 

tankönyveket, sportszereket, 

– a tanuló nem kötelezhető arra, hogy egy tanítási napon kettőnél több 

nagydolgozatot írjon (45 perc). 10 percnél rövidebb időtartamú 

röpdolgozat, felmérés nem minősül nagydolgozatnak, 

– joguk van az emberi méltóság megőrzésére, 

– joguk van a szabad gondolkodásra, lelkiismeretre és vallásra, 

– joguk van az iskolában gyülekezniük, 

– joguk van a magánéletük védelmére, 

– joguk van az igazságos eljáráshoz, joguk van a magaviseletük és a tantárgy 

értékelésével nem egyet érteni, 

– joguk van a pihenésre és a szabadidőtöltésre, 

– joguk van a diákönkormányzat tagjainak megválasztására 

és a diákönkormányzatban való képviseletre, 

– a diák jogi képviselőjének joga van információkat kérni gyermekük 

előmenetelével, iskolalátogatásával és a viselkedésével kapcsolatosan, 

– a jogi képviselő információkhoz jut a szülői értekezleteken, személyes 

megbeszéléseken és más forrásokból, 

– a jogi képviselőnek joga van részt venni az iskolai rendezvényeken, 

amelyek érintik őt. 

 

 

 

 

 

 



2. A tanuló kötelességei   

 

– iskolánk valamennyi növendéke részese a rendszeres oktató-nevelő 

folyamatnak, 

– a jó neveltség és a társadalmi érintkezés szabályai megkövetelik, hogy 

a tanulók az iskolában és az iskolán kívül is kellő tisztelettel viszonyuljanak 

tanáraikhoz és az alkalmazottakhoz, 

– a tanuló kӧteles részt venni a tanévnyitón és a tanévzárón, annak 

megfelelően felӧltӧzve,  

– az iskolában mindenki köteles vigyázni saját és társai egészségére, illetve 

testi épségére, 

– a tanuló rendben tartja ülőhelyét, kíméli az iskola berendezését, valamint 

saját és osztálytársai felszerelését, az iskolában okozott károkat 

az elkövető köteles megtéríteni, amennyiben ismeretlen a személye, akkor 

az adott csoport, osztály vagy az egész iskola diáksága téríti meg, 

– a tanulók kötelesek betartani a tanítási napok munkarendjét, a szünetek 

időtartamát és egyéb más intézkedéseket, melyek a házirend szerves 

részét képezik. 

 

3. A hetesek kötelességei 

Az osztály tisztaságára és rendben tartására minden héten két hetes ügyel. 

– a tanítás kezdete előtt krétát és segédeszközöket készítenek elő, 

– minden óra kezdetekor jelentik a tanárnak a hiányzó tanulók nevét, 

jelentik a napközben megérkezett vagy eltávozott tanulók nevét is, 

– ha 10 perccel az órakezdés után nem jelenik meg a tanár az osztályban, 

jelentik ezt az igazgatónak, 

– a szünetben történt felszerelés vagy bútorrongálást azonnal jelentik 

az osztályfőnöknek, 

– a szünetekben lemossák a táblát, kiszellőztetik a tantermet, 

– a tanítás befejeztével a hetesek kötelesek ellenőrizni a tantermet, 

az ablakokat bezárják, eloltják a villanyt, ellenőrzik, hogy az osztály 

minden tanulója felrakta-e a székét, s padjából eltávolította-e a szemetet, 

letörlik a táblát, megöntözik a virágokat.  

 

4. Az egyéni tanmenet szerint tanulók kötelességei 

 

– egyéni tanmenetre jogosultak az élsportolók vagy más olyan tanulók, 

akiknek egészségi okokból, hosszabb ideig tartó külföldön való 

tartózkodás miatt stb. az iskola igazgatósága erre engedélyt ad, 

– a tanuló az egyéni tantervre való hivatalos kérelmét hivatalos okmánnyal 

(edzőtől, orvostól) köteles alátámasztani, 



– köteles ugyanazon követelményrendszernek megfelelni, mint az iskola 

többi tanulója, 

– a tanulónak joga van ismernie a vizsgaanyagot és a követelményeket 

a tanév elején, 

– a tanuló a félfogadási órákon keresheti fel a tanárt konzultáció céljából, 

– a vizsgák időpontját az iskola igazgatója határozza meg. 

 

II. A tanulók értékelése 

 

A tanulók tanulmányi előmenetelének értékelését a Szlovák Köztársaság 

Oktatásügyi Minisztériuma által kibocsájtott Osztályzási szabályzat határozza 

meg. 

 

A pedagógiai tanács megtárgyalja az iskola igazgatója által hozott neveléssel 

és oktatással összefüggő intézkedéseket. Az osztályfőnöki és igazgatói 

dicséretet, ill. megrovást írásban kapja meg a jogi képviselő.  

 

Dicséretek 

 

1. Osztályfőnöki dicséretben részesülhetnek azok a tanulók, akik: 

– kiváló tanulmányi eredményt érnek el (1,5), 

– keveset hiányoznak (legtӧbb 10 óra), 

– képviselik osztályukat vagy az iskolát különböző rendezvényeken, 

tanulmányi versenyeken, 

– példás a magaviseletük. 

 

2. Igazgatói dicséretben részesülnek azok a tanulók, akik: 

– kiváló tanulmányi eredményeket érnek el (1,00), 

– példás a magaviseletük, 

– sikeresen képviselik iskolánkat különböző rendezvényeken, tanulmányi 

versenyeken, 

– segítik embertársaikat, készségesek, emberségesek és valamilyen nemes 

cselekedetet hajtottak végre. 

 

Megrovások  
 

Ha a tanulók megsértik a házirend előírásait, a kihágás mértékével arányban 

a következő fegyelmi eljárásban részesülnek: 

– osztályfőnöki megrovás, 

– igazgatói megrovás, 

– kettes magaviseleti jegy – kielégítő, 

– hármas magaviseleti jegy – nem kielégítő, ill. feltételes kizárás, 



– kizárás. 

 

1. Osztályfőnöki megrovásban részesül a tanuló: 

– ha 2 órát igazolatlanul hiányzott, 

– ha késik a tanítási órákról, 

– dohányzás, alkoholfogyasztás esetében, 

– ha az órán mobiltelefont használ, megszólal a telefonja (első 

figyelmeztetés után), 

– ha nincs váltócipője, 

– ha a hetes nem teljesíti a kötelességét, 

– ha nem megfelelő a magaviselete, vulgáris kifejezéseket használ, 

– ha megsérti a házirend egyéb előírásait. 

 

2. Igazgatói megrovásban részesül a tanuló: 

– ha 3-5 órát igazolatlanul hiányzott, 

– ha ismételten megsérti az 1-es pontban foglaltakat. 

 

3. A magaviseleti érdemjegy romlása (2-kielégitő): 

– ha a tanuló 6-10 órát igazolatlanul hiányzik, 

– ha a tanuló az iskola igazgatója, az osztályfőnök, ill. a többi tanár 

beleegyezése nélkül önkényesen elhagyja az iskola épületét, 

– ha az iskolában különböző rendezvényeken ismételten dohányzik, alkoholt 

vagy más, egészségre káros anyagokat fogyaszt,  

– ha olyan veszélyes tárgyakat hoz az iskolába, mellyel saját, ill. társai testi 

épségét veszélyezteti, 

– ha második figyelmeztetés után mobiltelefont használ az órán, ill. 

megszólal a telefonja, 

– ha megrongálja az iskola berendezési tárgyait, egyéb dolgait, 

– a felsőbb évfolyamok diákjai számára tilos az elsősöket megfélemlíteni, 

kihasználni, bántalmazni, vagy bármire kényszeríteni, 

– ha a tanuló arrogánsan viselkedik. 

 

4. A magaviseleti érdemjegy romlása (3-nem kielégítő), feltételes kizárás: 

– ha a tanuló 11, ill. több órát igazolatlanul hiányzik (5 tanítási napig – 

az adott osztály heti óraszáma szerint), 

– ha ismételten megsérti a 3-as pontban foglaltakat, 

– ha olyan cselekedetet hajt végre, mellyel saját, ill. társai testi épségét 

veszélyezteti, 

– ha harmadik figyelmeztetés után mobiltelefont használ az órán, ill. 

megszólal a telefonja. 

  



 5. Az iskolából való kizárás: 

– ha a tanuló 5 teljes tanítási napot igazolatlanul hiányzik – az adott osztály 

heti óraszáma szerint, az iskola igazgatója írásban felszólítja a tanulót, 

illetve annak jogi képviselőjét, hogy igazolja hiányzását; abban az esetben, 

ha ezt tíz napon belül nem teszi meg, megszűnik az iskola tanulója lenni, 

– ha nem teljesíti azokat a feltételeket, melyeket a feltételes kizárás 

alkalmával hoztak tudomására, 

– ha negyedik figyelmeztetés után mobiltelefont használ az órán, ill. 

megszólal a telefonja. 

 

III. Javítóvizsgák, évfolyamismétlés, bizottsági vizsgák 

 

1. A tanulók kötelesek az egész év folyamán rendszeresen tanulni. 

2. Megfelelő számú érdemjegy, a munkához való hozzáállás, az órákon 

tanúsított aktivitás határozza meg a félévi és év végi érdemjegyet. 

3. Az a tanuló, aki komoly okok hiányában (komoly okok: betegség, családi 

tragédia) nem jelenik meg a vizsgáztatáson az előírt tantárgyakból, 

elégtelen osztályzatot kap. 

4. Ha a tanuló nem felelt meg és nem tett sikeres javítóvizsgát, ill. nem 

felelt meg kettőnél több tantárgyból, az iskola igazgatója a tanuló, ill. 

a jogi képviselője kérésére megengedheti az évfolyam ismétlését. 

 

A/ Általános rész  
 

1. A tanítás az érvényes órarend szerint zajlik, melyet az iskola igazgatósága 

hagyott jóvá. Az órarendet mind a pedagógus, mind a tanuló egyaránt 

betartja. 

2. Az órák időrendi beosztása: 

0. óra  6.30 - 7.15 

1. óra  7.30 – 8.15 

2. óra  8.20 – 9.05 

3. óra  9.15 – 10.00 

4. óra  10.20 – 11.05 

5. óra  11.10 – 11.55 

6. óra  12.05 – 12.50 

7. óra  13.15 – 14.00 

8. óra  14.10 – 14. 55 

9. óra  15.00 - 15.45 

 

3. Az iskola épülete munkanapokon 06.30-tól 16.00-ig tart nyitva. A tanítás 

menete az osztályokban, szaktantermekben, laboratóriumokban, 

sportpályán folyik. A tanulók 10 perccel az első óra előtt kötelesek 



a tanteremben tartózkodni (kivételt képeznek a beutazó diákok, akik 

később érkeznek). A szenciek és a kollégiumban elszállásolt diákok 7.20-

kor már az iskolában vannak, ellenkező esetben osztályfőnӧki megrovásban 

részesülnek. Becsengetés után senki sem hagyhatja el a tantermet. A 

tanulók a tanítás alatt az iskola épületében tartózkodnak. A tanuló az 

iskola épületét csak az utolsó tanítási óra után hagyhatja el. Betegség, ill. 

orvosi kivizsgálásra a tanuló csak az illetékes tanár előzetes beírása után 

távozhat az iskolából. A szünet alatt a tanulók az osztályban 

tartózkodnak, nagyszünet alatt pedig a folyosókon. Az osztályok 

az óraközi szünetekben fegyelmezetten vonulnak a váltóterembe, 

feleslegesen nem tartózkodnak az iskola folyosóján. A külső tornaterembe 

a diákok a tanár felügyelete alatt mennek ki és jönnek vissza. A tanulók 

hivatalos ügyeiket (kérvények, igazolások stb.) az osztályfőnököknél, ill. 

a gazdasági osztályon intézhetik. 

 

4. A szülők jogai és kötelességei 

 

A szülőknek joguk van információkat kérni gyermekük előmenetelével, 

iskolalátogatásával és a viselkedésével kapcsolatosan, így a problémák 

előfordulásánál közös erővel lehet megoldást keresni. A szülőknek lehetőségük 

van hivatalos ügyeiket intézni minden munkanapon az igazgatónál vagy a gazdasági 

osztályon. A tanuló előmeneteléről érdeklődhet a szülő az osztályfőnöknél vagy 

a többi tanárnál, szülői értekezleten. 

 

5. A problémák megoldása  

 

A tanulásban, viselkedésben vagy az iskolalátogatásban felmerülő problémáknál 

az iskola informálja a szülőket. Első lépés a szülő és az iskola képviselőivel való 

beszélgetés, így szorosabb kapcsolat jön létre a szülő és az iskola közt. 

Az osztályfőnök fontos információkhoz juthat a tanulóval, családi körülményeivel 

és egyéni problémáival kapcsolatosan. Ezek a tények gyakran a problémák 

megoldásához vezetnek. Abban az esetben, ha komolyabb problémáról van szó 

(alkohol, drog), akkor szakemberek segítségével lehet a problémát megoldani. 

 

B/ A tanulók magatartásának alapelvei 

 

I. Megszólítás és köszönés 

1. A tanulók az iskolában és az iskolán kívül tisztelettel viszonyulnak az iskola 

pedagógusaihoz, alkalmazottaihoz. 

2. A tanulók köszönési formái: Jó reggelt! Jó napot kívánok! 



3. A tanulók az osztályba lépő és az osztályból távozó felnőtt személyt 

felállással üdvözlik, a tornaórákon, számítástechnika órán, gépírás órán, ill. 

írásbeli közben nem kell felállni. 

4. Amennyiben a tanuló több alkalommal találkozik ugyanazon pedagógussal, 

elég, ha az első találkozáskor köszönti.  

 

II. A tanulók érkezése az iskolába 

 

1. Tanítási napokon a tanulóknak legkésőbb 5 perccel a tanítás megkezdése 

előtt már az iskolában kell tartózkodniuk. 

2. Becsengetés után a tanuló az osztályt már nem hagyhatja el. 

3. A későn érkező tanuló jelentést tesz késése okáról az óraadó tanárnak. 

Indokolt késésnek számítanak a közlekedési rendellenességek, váratlan 

időjárás, családi okok. Ez utóbbi esetben a szülő írásban igazolja a késés 

okát. 

4. A tanulók az iskola öltözőiben cipőt váltanak, az iskolában csak 

váltócipőben lehetnek. A tanítás befejeztével csak az öltözőkben 

válthatják át cipőjüket. 

 

III. Hiányzás  

 

1. A tanuló az iskolába és az iskola által kijelölt rendezvényekre pontosan 

érkezik. 

2. A tanuló az iskolából csak betegség vagy egyéb komoly ok miatt 

hiányozhat. Nem az iskola által szervezett kiránduláson (családi üdülés) 

a tanítási idő alatt egy napon túl csak az igazgató engedélyével vehet 

részt. 

3. Indokolt esetben egy napról való elmaradásra az osztályfőnök, több napi 

hiányzásra az igazgató adhat engedélyt a szülők szóbeli vagy írásbeli 

kérelme alapján. 

4. Betegség esetén a szülő 48 órán belül köteles a mulasztást bejelenteni 

az osztályfőnöknek vagy az igazgatónak. 

5. A tanuló köteles az orvosi igazolást felmutatni még azon az órán, melyre 

megérkezett. 

A szülői igazolást és az orvosi igazolást /szülői aláírással/ a tanuló 

a hiányzást követő 1. tanítási napon köteles leadni az osztályfőnöknek, de 

legkésőbb a legközelebbi osztályfőnöki órán. 

6. Ha az osztályfőnök hiányzik, akkor a legközelebbi osztályfőnöki órán 

igazolja a  tanuló a hiányzását.  



7. A szülő családi okokra hivatkozva legfeljebb 5 napi hiányzást igazolhat 

évente, miközben egyfolytában csak 3 napot igazolhat. /5 nap = az osztály 

heti óraszámával egyenlő/.  

8. Az első óráról való késés 1 mulasztott tanítási órának felel meg. 

9. Ha a tanuló betegség vagy egyéb igazolt hiányzás miatt 50 óránál többet 

mulasztott, felelnie kell az órán átvett tananyagból. 

10.Ha a tanuló az első félévben nem osztályozható ( betegség vagy egyéb 

 indokolt hiányzás miatt), az iskola igazgatója az osztályzás elvégzésére 

 rendkívüli időpontot jelöl ki, amely nem haladhatja meg a két hónapot 

11.Ha a tanuló a második félévben nem osztályozható, augusztus utolsó 

 hetében köteles vizsgát tenni, ami nélkül nem léphet felsőbb osztályba. 

12. A tanuló köteles az iskola pedagógusai által kijelölt iskolán kívüli 

rendezvényeken részt venni, ha az iskolán kívüli rendezvény a tanítás ideje 

alatt történik (pl. rendhagyó óra múzeumokban, kiállítótermekben vagy 

délelőtti színielőadás, mozilátogatás). A tanuló köteles megfelelő 

magatartást tanúsítani a rendezvény lefolyása alatt. 

13.A tanítási órán kívül szervezett rendezvényeken csak előzetesen indokolt 

esetekben igazolható a távolmaradás. 

14. Ha a tanuló az év elején bejelentkezik szakkörre, köteles azt az egész 

tanévben látogatni. A szakkörök óráinak mulasztását szintén igazolni kell. 

 

IV. A tanítás alatti magatartás 

 

1. A tanulók a tanítási órákra és egyéb más iskolai rendezvényekre pontosan 

érkeznek, előkészítik tanszereiket és fegyelmezetten várják a tanár 

érkezését. 

2. A tanuló a könyveket és tanszereket az órarend, ill. a tanár utasítása 

szerint hordja az iskolába. 

3. Nem hoz az iskolába olyan tárgyakat, melyek zavarják a tanítás 

folyamatát, veszélyeztetik saját, ill. osztálytársai egészségét, ill. elvonják 

a figyelmet az oktató-nevelő munkától (nem megfelelő irodalom, állatok, 

fegyver, rádió, hangszerek, elektronikai cikkek stb.). Ezen tárgyak 

eltulajdonítása esetén az iskola semminemű felelősséget nem vállal. 

4. Amennyiben a diák felel, füzetét és könyvét bezárja. 

5. A tanítás alatt fegyelmezetten dolgozik és figyelemmel kíséri 

a magyarázatot. Ha felelni akar, vagy valamilyen kérdése van, jelentkezik. 

Felelés közben egyenesen áll, s csak a tanító utasítására foglal helyet. 

6. A szakteremben a tanár elvárásai és a kifüggesztett szabályok szerint 

viselkedik. 

7. Ha a tanuló komoly okok miatt nem készülhetett fel az órára, tanítás 

kezdetén jelenti azt az óraadó tanárnak. 



8. A tanuló a tanítás alatt az osztályt csak a pedagógus engedélyével 

hagyhatja el. 

9. A tanítás befejeztével a tanulók rendbe teszik az osztályukat, 

összeszedik a szemetet stb. 
 

 

V. A tanulók viselkedése  a szünetben 

 

1. A tanulók az óraközi szünetekben fegyelmezetten vonulnak 

a váltóterembe, szaktantermekben, fölöslegesen nem tartózkodnak 

az iskola folyosóján. 

2. Kisszünetben kicserélik tanszereiket, segédeszközeiket, készülnek 

a következő órára. 

3. Nagyszünetben a tanulók a folyosón tartózkodnak. Nem hagyják el 

az iskola épületét. 

4. A folyosókon nem szemetelnek, a hulladékot az arra kijelölt kosárba 

dobják. 

5. A tanulók a titkárságot , tanári szobát, igazgatói irodát csak 

ebédszünetben, ill. A tanítás után kereshetik fel. 

6. Az ebédszünetet az órarend határozza meg (12.50 – 13.15).  

7. Az ebédlőben a diákok kulturáltan viselkednek. 
 

VI. A tanulók iskolán kívüli viselkedése 

 

1. Minden diák az iskola falain kívül is az iskola tanulója (szünidőben, iskolán 

kívüli rendezvényeken) és ennek tudatában viselkedik.  

2. A szalagavató iskolai rendezvény, melyre az iskola rendtartás pontjai 

vonatkoznak. Betartásáért a 4.-es osztály osztályfőnöke és a 

rendezvényen résztvevő szülők felelősek. 

3. Szüleivel, barátaival, testvéreivel, tanáraival, az iskola alkalmazottaival 

udvarias, becsületes, tisztelettudó. 

4. Figyelmes, udvarias, a tömegközlekedési eszközön átengedi helyét 

az idősebb utasoknak, terhes nőknek, kisgyermekes anyáknak. 

5. Vigyáz önmaga és mások egészségére, testi épségére. Betartja 

a közlekedés szabályait, biztonságosan közlekedik. 

6. Az iskola -, ill. osztálykirándulásokon a tanuló köteles a tanár utasításai 

szerint viselkedni. Előzetes bejelentés nélkül a csoporttól nem távozhat 

el, egyéni programot nem készíthet. 

7. A tanuló nem vehet részt olyan jellegű rendezvényeken, ahol alkoholt 

szolgálnak fel, dohányoznak, hajnali nyitva tartással üzemelnek. 

 

 



VII. A tanulók iskolából való távozása  

 

1. A tanítás befejeztével a tanulók rendbe teszik osztályukat. 

2. A tanítás befejeztével a hetesek ellenőrzik a tantermet, letörlik a táblát, 

bezárják az ablakokat, ellenőrzik, hogy mindenki felrakta-e a székét, 

eltávolította-e a padból a szemetet, eloltják a villanyt, ellenőrzik 

a vízcsapot. 
 

VIII. A diákönkormányzat 

  

1. A tanulóknak joguk van diákönkormányzatot létrehozni. 

2. Ennek megszervezését az iskola  köteles támogatni. 

3. A diákönkormányzat tagjai: elnök, alelnök, pénztáros, kultúrfelelős, 

sportfelelős, sportfelelős, ill. egyéb funkciók, melyeket az önkormányzat 

határoz meg. 

4. Az önkormányzat a működési szabályzatát maga határozza meg. 

5. A diáktanács a kérését tolmácsolja a pedagógusoknak és az igazgatónak, 

akik indokolt esetben elfogadják javaslataikat. 

6. A diáktanács egy tagja egyben iskolatanács tag is.  
 

IX. Biztonsági előírások 

1. Betartani a biztonsági előírásokat 

2. Részt venni a biztonságról szóló iskolázásokon 

3. Betartani a közlekedési szabályokat 

4. A testnevelés tanára a biztonsági előírásokat betartva elkíséri a diákokat 

a tornaterembe (az iskola épületén kívül) és az óra után vissza az iskola 

épületébe 

5. A diák az iskolából csak a szülő írásos beleegyezésével távozhat, ahol fel 

van tüntetve, hogy az adott időben, amikor a diák az iskola épületén kívül 

tartózkodik a jogi képviselők átveszik a felelősséget érte. 

6. A tanulóknak meg kell tartaniuk a rendet és a tisztaságot 

- a táblát letörölni szivaccsal, 

- a szemetet a kosárba dobni, 

- nem szétönteni a vizet az osztályban, 

- betartani a higiéniai előírásokat, 

- a szünetben kiszellőztetni az osztályt, 

- nem futkározni az iskolában, 

- nem kihajolni az ablakon és a korláton, 

- ügyelni a biztonságra az iskolai étteremben és betartani a terítés 

szabályait 

7. A tanuló nem veszélyeztetheti az osztálytársait, önmagát tárgyakkal, 

gyufával, robbanóanyagokkal, kémiai anyagokkal. 



Tilos a diáknak az iskolába robbanóanyagokat hozni, manipulálni a talált 

robbanóanyagokkal, azok megtalálását azonnal jelenteni kell a rendőrségen. 

8. A diákoknak tilos a mérgező anyagok belélegzése. 

9. A diákoknak tilos a villanyárammal manipulálni. (konnektorok, biztosítékok) 

és olyan tanszerekkel, amelyek áram alatt vannak. 

10. A tanulóknak be kell tartani a biztonsági előírásokat a laboratóriumban 

és a tornateremben. Tanár nélkül nem mehetnek a szaktantermekbe, 

tornaterembe. Be kell tartaniuk a szaktanárok utasításait. Tornatanár 

nélkül nem tornázhatnak. 

11. Az osztályfőnök engedélye nélkül nem távozhatnak az iskolából, se az 

iskolai rendezvényekről. 

12.  Minden hibát az osztályban, ami balesetet okozhat, rögtön jelentik az 

osztályfőnöknek. 

13. Az orvos látogatása tanítás alatt az adott tanár beleegyezésével 

engedélyezett. A tanuló köteles a hiányzását igazolni. 

14. A tanulóknak szigorúan tilos az iskolába cigarettát vagy más drogot hozni, 

tilos dohányozni, drogozni, alkoholt fogyasztani az iskola épületében és 

környékén. E szabály megszegése csökkentett magaviseleti jeggyel vagy 

kizárással jár.  

15. A tanulóknak tilos a tanítás alatt kártyázniuk, zenét hallgatniuk és 

mobiltelefont használniuk. 

 

 

 

A tanulók megismerkedtek a házirend egyes pontjaival az első osztályfőnöki 

órán 2014.09.03-án .  

A belső rendtartást tudattuk a szülőkkel az első szülői értekezleten 

…………………………………………………………………………………………………………………. . 


