
HÁZIREND 
A tanulókra vonatkozó legfontosabb szabályok 

Az iskolába a tanulóknak reggel 7.50-ig kell megérkezniük. 

Az iskola területét a tanítási idő alatt a tanulók nem hagyhatják el. 

A tanulók haladéktalanul jelentik, ha személyüket, társaikat, vagy másokat veszélyeztető állapotot, 

tevékenységet észlelnek. A balesetvédelmi előírásokat be kell tartani, a balesetet azonnal jelenteni 

kell. 

A tanulók az iskola épületében, osztályokban, folyosókon, udvaron tanítás előtt, óraközi szünetekben, 

tanítás után kötelesek fegyelmezett, kulturált viselkedéssel a baleseteket megelőzni. 

Gondatlan, vagy szándékos károkozás esetén kártérítést kell fizetni. 

Az iskola reggel 7:00-től 7:30-ig, délután 16.45-től 17.45-ig tanári ügyeletet tart. A tanulók 

mulasztásaikat kötelesek igazolni, az igazolást, a mulasztást követően az iskolába jövetel első napján, 

illetve az első osztályfőnöki órán az osztályfőnöknek kell bemutatni. A tanulók az iskola 

létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják. 

A szülő vagy gondviselő 5 tanítási napot igazolhat. 

A tanuló nem tarthat magánál fegyvert, fegyvernek minősülő szúró-vágó eszközt, egymás testi 

épségét veszélyeztető tárgyakat, jó ízlést sértő sajtó- és egyéb médiatermékeket. 

Tűzveszélyes, tüzet okozó anyagot diáknak az iskolába behozni, illetve az iskola által szervezett 

programra elvinni tilos! E tilalom megszegése a legsúlyosabb fegyelmi büntetést vonja maga után. 

Különböző magokat, rágógumit, élvezeti cikkeket (dohányt, alkoholt), kábító hatású anyagokat az 

iskola területére behozni és fogyasztani tilos! 

A dohányzás az iskola területén és annak öt méteres körzetén belül mindenki számára tilos. 

Megszegése fegyelmi büntetést von maga után. 

Tanításhoz nem tartozó felszerelést (játék, kártya stb.) nem ajánlott behozni az iskolába, a tanításhoz 

szintén nem tartozó felszerelést (híradástechnikai és elektronikai eszközök, lejátszók, adathordozók, 

nagy értékű ékszer, stb.) mindenki csak saját felelősségére hozhat az iskolába. Ezek meghibásodásáért 

és elveszéséért az iskola nem vállal felelősséget. 

Mobiltelefon és elektronikai eszközök használatának szabályai: az iskolába érkezéskor ezeket ki kell 

kapcsolni, bekapcsolni az iskola elhagyásakor lehet. Ezek semmilyen funkcióját nem lehet használni 

(pl. hang- és videó-felvétel készítése, zene, fényképezés, számológép, internet). Ennek megszegése 

vétségnek számít. Az eszközt az első alkalommal a tanítási nap végén visszakapja, további esetekben 

azonban ezeket a dolgokat az iskola csak a szülőnek adja át. 

Balesetvédelmi okokból a testnevelési órán óra, gyűrű, nyaklánc, karperec, testékszer viselése tilos. 

Ezeket az óra kezdete előtt át kell adni a tanárnak megőrzésre. 


