A HÁZIREND RÖVIDEN
A tanulók jogai

Jogodban áll az iskola dokumentumait megismerni, ezekből tájékozódni, hozzájutni a jogaid gyakorlásához szükséges
információkhoz. Jogod tehát, hogy
-

-

kulturált formában tájékozódj érdemjegyeiddel, tanulmányi előmeneteleddel, és az iskolai élettel összefüggő
kérdésekről, kérdéseidre érdemi választ kapj.
véleményt mondj az iskola működésével, életével, a pedagógusok munkájával kapcsolatos kérdésekben (a
megfelelő fórumokon, nem zavarva a tanítási órák és a foglalkozások rendjét), oly módon, hogy az ne sértse
mások emberi méltóságát.
javaslatot tégy az intézmény működésével kapcsolatosan a diákokat érintő kérdésekben.

Jogodban áll, hogy tájékoztatást kapj szóban, vagy írásban:
az igazgatótól előre egyeztetett időpontban
az osztályfőnöktől osztályfőnöki órán
a szaktanároktól a szaktárgyi követelményekről a tanórán, időpont-egyeztetéssel tanórán kívül is
az iskola honlapjáról
az iskolarádión keresztül
a DÖK ülésein
tanévenként egy alkalommal diákközgyűlésen, ahol társaiddal elmondhatod véleményedet, javaslataidat,
kérdéseket tehetsz fel szóban és írásban.
Választ a helyszínen kaphatsz vagy 15 napon belül írásban. A tanulók nagyobb közösségét érintő kérdéseket az iskola
igazgatója kivizsgálja és 15 napon belül írásban ad rá választ.
-

Jogodban áll, hogy
-

-

adottságaidnak, érdeklődésednek és képességeidnek megfelelő nevelésben és oktatásban részesülj,
képességeidhez mérten továbbtanulj.
tehetséged felismerésének és fejlesztésének érdekében személyiséged, emberi méltóságod, családi és
magánélethez való jogodat tiszteletben tartsák és ha szükséges védelmet biztosítsanak számodra.
felmentést kérj – részben vagy egészben – egyes tantárgyak értékelése alól. Az ezzel kapcsolatos kérelmedet
megfelelő indoklással – szakértői vélemény csatolásával – az iskola igazgatójához benyújthatod, aki 10 napon
belül értesít a kérelmed elbírálásáról.
a bizonyítványod átvételét követő 15 napon belül szülői aláírással az igazgatónál szüleiddel
kezdeményezheted, hogy független vizsgabizottság előtt tegyél javítóvizsgát.
részt vegyél az iskolai tanulóközösségek foglalkozásain, az iskola által szervezett programokon,
rendezvényeken, versenyeken, az iskola helyiségeit rendeltetésszerűen használd pedagógus felügyelete mellett.
vitás ügyekben, problémás esetekben segítséget kérj osztályfőnöködtől, a szaktanáraidtól, az iskola
igazgatójától.
látogasd az intézmény könyvtárát, informatika termét, nyitvatartási időben.
az egyenlő bánásmód elvéhez való ragaszkodáshoz, mely szerint sem közvetlen, sem közvetett módon nem
érhet hátrányos megkülönböztetés.
vallásod gyakorold oly módon, hogy azzal ne akadályozd az iskolai oktató nevelő munkát, ne sértsd meg
mások emberi méltóságát, személyiségi jogait.
az iskolapszichológust, az iskolaorvost, a védőnőt, és az osztályfőnöködet problémáiddal felkeresd.
adataidnak az iskola által biztonságosan történő kezeléséhez, tárolásához.
napközi otthonos, vagy tanulószobai ellátásban részesülj.
kezdeményezd diákönkormányzat vagy diákkör létrehozását.
válassz, ill. választható diák-önkormányzati tisztségviselő légy.

A tanulók kötelességei
Legfontosabb kötelességed betartani az iskolai házirendet, az intézmény szabályzatainak rendelkezéseit, tiszteletben
tartani az intézmény vezetőit, pedagógusait, alkalmazottait, valamint tanulótársaidat, emberi méltóságukat és jogaikat is
tisztelve.
Magatartásod legyen fegyelmezett, viselkedésed udvarias, figyelmes. Az iskola által szervezett, a pedagógiai program
végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken is viselkedésed, magatartásod legyen kulturált. A
viselkedésedet jó modor, udvariasság, ízlés és önkontroll jellemezze.
Kötelességed reggel 7.50-ig beérni az iskolába, részt venni a tanórákon, a kötelező foglalkozásokon. Rendszeres
munkával és fegyelmezett magatartással képességeidnek megfelelően tégy eleget tanulmányi kötelezettségeidnek. Az
előírásoknak megfelelően kell kezelned a rád bízott, az oktatás során használt eszközöket, védeni az iskola felszerelését,
létesítményeit, a kulturált környezetet.
A Tűzriadó jelzését követően kötelességed a legnagyobb fegyelemmel követni osztályfőnököd, ill. szaktanárod
utasításait és az általa kijelölt útvonalon a legrövidebb idő alatt csoportoddal/osztályoddal együtt hagyd el az iskola
épületét!
Kötelességed, hogy a tanulmányi kötelezettségeidnek eleget tegyél, felkészülj a tanórákra, házi feladataidat elkészítsd.
Ha a vizsgán vagy az írásbeli dolgozat alatt meg nem engedett segédeszközt használsz (puska, mobiltelefon.) Elégtelen
lesz a dolgozatod.
A tájékoztató füzetet köteles vagy magaddal hozni az iskolába és kérésre tanáraidnak azt átadni. Amennyiben azt –
annak hiánya miatt – átadni nem tudod, az órát tartó tanár ezt jelzi a naplóban. Öt hiányt jelző bejegyzés, illetve a
tájékoztató elveszítése is osztályfőnöki figyelmeztetést vonnak maguk után.
A tájékoztató füzet dokumentum, abban javítani csak az osztályfőnöknek, ill. a szaktanároknak – az erre vonatkozó
előírásoknak megfelelően – szabad. Ettől eltérő eset fegyelmező intézkedést von maga után.
A szerzett érdemjegyet és egyéb bejegyzéseket tanáraiddal és szüleiddel aláíratni a TE kötelességed.
Az osztályfőnök havonta - a magatartás és szorgalom értékelésekor - ellenőrzi a tájékoztató füzetedet.
A tanórákon és a választott foglalkozáson a részvétel kötelező, az ezekről való késéseket, mulasztásokat igazolni kell.
Hiányzásaid igazolását a megérkezésedet követő első osztályfőnöki órán – illetve alsó tagozaton két tanítási napon belül
– be kell mutatni, különben a mulasztásod igazolatlan lesz.
A szülő félévente összesen három napot, három napnál hosszabb mulasztást csak orvos, illetve hatóság igazolhat.
Az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel, a helyhez, az alkalomhoz és korhoz illően, az időjárásnak megfelelő, nem
hivalkodó öltözékben és hajviselettel jelenj meg. Az alternatív megjelenés nem megengedett.
Ünnepélyeken, rendezvényeken fegyelmezetten, az alkalomhoz megfelelő külsővel és öltözékkel vegyél részt
(Lányoknak sötét szoknya vagy nadrág, fehér blúz, fiúknak sötét nadrág és fehér ing, „Szemerés nyakkendő, /sál,”
ünnepi cipő).
Testnevelés órán az előírásnak megfelelő öltözetet viselj.(fehér póló, kék nadrág vagy dressz, tornacipő)
Mobiltelefonnal és multifunkciós eszközökkel kapcsolatos előírások
A mobiltelefont és az egyéb multifunkciós eszközöket az első tanórától az utolsóig kikapcsolt állapotban kell tartani. Ez
alól kivételt képez az a helyzet, amikor a tanórán a pedagógus a tanórához kapcsolódóan engedélyt ad a fent említett
eszközök használatára. Ettől eltérő helyzetekben a telefonokat a tanítási órák előtt a tanulónak a saját táskájába kell
betenni. Amennyiben a tanuló telefonja, vagy egyéb eszköze a tanítási órát zavarva megszólal, a tanár azt elveheti és –
indokolt esetben – a szülőnek adja vissza. A tanítási óra alatt a mobiltelefonnal és multifunkciós eszközökkel történő
visszaélés szankciókat von maga után. Az ottfelejtett mobiltelefonokért és egyéb eszközökért az iskola nem vállal
felelősséget. Elhagyott mobiltelefont a titkárságon kell leadni.
A hetesek kötelességei:
- a tanterem szellőztetése (tanár jelenlétében)
- a tábla tisztántartása, kréta biztosítása a tanítási órára
- a hiányzó tanulók számbavétele és jelentése a tanárnak
- az órát tartó tanár hiányzásának jelentése az igazgatóhelyettesi irodában öt perccel becsengetés után
- teremváltás esetén a villany leoltása, a tábla letörlése, a rend és tisztaság ellenőrzése
- az utolsó óra után a tanár felügyelete mellett az ablakok becsukása, a villany leoltása és a tisztaság ellenőrzése
- az esetleges rongálás tényének jelentése az osztályfőnöknek
- osztályfőnöki órán a heti eseményekről beszámol az osztályfőnöknek

