
ISKOLAI RENDTARTAS

Kedves tanu16k!

Minden tdrsadalom bizonyos torvonyekkel, el6ir6sokkal mfikodik. Ez 6rv6nyes a mi

iskoldnkra is. Olyan szabdlyokkal ismertetrink meg t6ged, amelyek 6rtelm6ben koteles vagy

az osztdlyban, az iskola 6tkezd6j6ben, az iskola teri.ilet6n, az iskolai rendezvtinyeken 6s a

tdrsadalom b6rmely tenjlet6n viselkedni.

Az iskolai rendtartds pontjai arra szolgdlnak, hogy szab6lyozzAk minden

megnyilvdnuldsodat az iskoldban 6s azon kivril. Betartdsukkal olyan tdrsadalmi szokdsokat

sikerril elsajdtltanod, amelyek javadra vdlnak majd felnSttk6nt is.

A hdzirend kidolgozds6val a kovetkez6 alapvet6 jogi normdkat vettrink figyelembe.

Jogod van iskolSba j6rni.

Az alapm (velts69 megszerz6se ingyenes.

Az iskola megtanyit az emberek tisztelet6re 6s szem6lyi szabadsdg alapvet6 jogaira.

Jogod van az illadelmes v6lem6nykinyilvdnit6sra.

Jogod van a nyilvdnos v6lem6nynyilvdnitdsra. Ebben senki sem akaddlyozhat meg, viszont Te

is koteles vagy mdsok v6lem6ny6t meghallgatni 6s tiszteletben tartani.

Szem6lyi szabadsdgod nem korldtozhatja mdsok szem6lyi szabadsdg6t.

A ti6d ott v6gzddik, ahol a mdsok6 kezdddik.

Az iskolai rendtartds a kiivetkez6 fejezeteket tartalmazza:

l. A tanul6k iskoliiba 6rkez6se

ll. A tanul6k viselked6se a tanitdsi id6 alatt.
lll. A tanul6k viselked6se az 6rakozi szilnetben.

lV. A tanul6k tdvoz6sa az iskol6b6l.

V. A tanul6k iskolal6togatdsa.

Vl. A tanul6k kiillem6r5l va16 gondoskod6s.

Vll. A tanszerek, a tankiinyvek, 6s az iskola berendez6sdnek kim6l6se.



Vlll. A hetesek kiiteless6gei.

lX. A tanul6k koteless6gei az iskolai 6tkezd6ben.

X. A tanul6k koteless6gei az iskolai klubban.

Xl. A tanul6k iskol6n liviili koteless6gei.

Xll. Napirend.

Xlll. HatSrozatok6sint6zked6sek.

t. A tanul6k iskol6ba 6rkez6se

t. A tanul6 a tanit6s megkezd6se el6tt 15 perccel 6rkezik iskoldba. A tanftdsi 6ra

kezdete el6tt 5 perccel koteles az osztdlyban tart6zkodni.

2. Az iskola 6pijlete el5tt megtisztftja cip6j6t, a fels6 ruhdzat6t 6s a cipcij6t az oltoz6ben

helyezi el, majd v6lt6cip5t hf z.

3. Az iskola terrilet6n 6s a j5rddn ker6kpdrozni tilosl

4. A tanltdsi or6rol 6s az 6rakozi szr.inetek alatt a tanft6 enged6lye n6lkril az iskola

teri.ilet6r6l a tanu16 nem tdvozhat el.

5. A tanu16k a f6bejdraton 6rkeznek az iskola 6ptilet6be, 6s azon keresztrjl tdvoznak a

tanitds befejez6s6t kovet6en.

ll. A tanul6k viselked6se a tanitdsi id6 alatt

t. A tanu16 kel16 id6ben, tiszta ruhdban, rendezett tiszta krilsSvel 6rkezik iskoldba. Tilos a

sz6ls5s6ges hajviselet, az elhanyagolt krils6. EllenkezS esetben az iskolSba bel6pni tilos.

Tornafelszerel6sben csak torna6rdn.

2. Az iskola igazgat6jrival 6s a tanit6ival szemben a tanu16 udvarias. Ta16lkozdskor koszonti

6ket. Tanul6tdrsaival szemben is betartja az illemszab6lyokat.

3. Ha tanltds kozben feln6tt 16p az oszt6lyba, a tanul6k csendes felSlldssal ridvozlik. Az

oktat6 int6s6re helyet foglalnak.

4. Atanitdsi6rdkon azon a helyen ijl, amelyet azosztflyfSnok kijelolt a szdmdra.

5. A tanu16 a tanitdsi 6r6n koteles az oktat6j6val egyrittmfkodi, annak utasit6sait

betartani. Tilos a tobbi tanul6t hangoskoddssal zavarni, figyelmriket a munkdt6l

elvonnil

6. Ha a tanu16 felelni vagy k6rdezni akar, k6zfentartdssaljelentkezik.

7. A hdzi feladatot m6sok6r6l lemdsolni 6s a felel5nek sdgni nem szabad.

8. A tanitdsi 6rdkra a tan16 6rarend szerint k6szril. Olyan tanszereket hoz magdval,

amelyeket az oktat6ja meghatdroz.



9. Az iskol6ba nem hord a tanu16 olyan tdrgyakat, amelyek elvonjdk a tobbi figyelm6t a

tanuldsr6l, estleg az eg6szs6griket vesz6lyeztetik. A folosleges (zava16) tdrgyakat a

tanit6 elveheti 6s csak a szrjl5nek szolg6ltatja vissza.

10. Amennyiben a tanu16 valamilyen komoly okb6l nem tudott a tanitdsi 6rdra k6szrllni m6g

az 6ra elej6n igazolja magdt. Ha bizonyos eg6szs6grigyi probl6mdk miatt nem torndzhat

koteles azt orvosi igazoldssal bizonyltani. A sziil6k 6ltal megirt igazolds csak egy 5r6ra

sz6l.

11. A tanu16 a testnevel6si 6ra elStt tornaruhSba oltozik.

12. A tanul6 a hely6t tiszt6n 6s rendben tartja. A tankonyveit 6s a tanszereit kim6li.

Amennyiben kdrt okoz a szrilSk azt kotelesek megt6rfteni. Ha a kdrt sz6nd6kosan vagy

gondatlansdgb6l okozza, a kArt6rit6st a szril6k teljes osszegben fizetik.

13. A villanydrammal 6s a vhzal minden tanu16 koteles takar6koskodni.

lf f . A tanul6k viselked6se az 6rakozi szUnetben

L A kisszi)netek a kovetkezS 6rAkra val6 felk6szril6st szolgSljdk. A tiz6rait a 2, 6s a 3. 6ra

kozotti szi)netben kell elfogyasztani az id6jdrdst6l friggden az osztdlyban vagy kinn az

udva ron.

2. A tanu16 koteles a papirt 6s a szemetet a szem6tkosdrba dobni. Tilos szemetelni a

v6ctiben, a mosd6ban, 6s az iskola szabad terrllet6n.

3. A tanul6k egymdst fizikailag nem bdntalmazhatjdk, vitdikat kozos megegyez6ssel kell

lezSrniuk. ,,Besz6ljiik meg, vereked6snek helye nincs!"

4. A tanu16 ne n6zze el a zsarol6st, ne h{nyjon felette szemet! Ne l6pjen kozbe, k6rjen

segits6get a tanit6t6l.
5. A tanu16 hagyja b6k6n azokat, akik nem akarnak jdtszani vele, s6tdlni vagy futkdrozni.

Ne aldzza meg, r5s ne halgattassa el a mdsikatl Mindegy milyen fajhoz, felekezethez,

kulturdhoz tartozik, milyen jelleg( a fogyat6kossdga, ered, egyenl6ek vagytok
jogaitok is egyenl5ek.

6. A tanu16 ne tegye tonkre, ne szennyezze az iskola vagyondt!

7. Ha valamelyik iskolat6rsad alkoholt, cigarettdt esetleg kdbit6szert hoz az iskola

terrilet6re azonnal koteles vagy jelenteni az iskola igazgat6jdnak.

8. Az igazgat6i 6s a tantestrileti iroddba csak nagyon fontos ok miatt kopog be a tanu16.

lV. A tanul6 tdvoz5sa az iskoldb6l

L. 1. Az utols6 6ra befejez6se ut6n rendbe teszi a tanu16 a hely6t 6s felteszi a sz6k6t a

padra.



2. A hetes leellen5rzi az osztdly tisztasdg6t, az ablakot, kikapcsolja a villanyt, letorli a

t6bldt.

3. Az iskol6b6l a tanu16 mindjdrt haza megy! Utkozben figyelmes 6s betartja a

kozleked6si szab5lyokat.

4. Ha valami elvesz a tanul6nak, jelenti az oszt6lyf5nok6nek. A taldlt tdrgyakat is neki

adja oda.

V. A tanul6k iskolal6togatdsa

L. A tanu16 koteles rendszeresen 6s kel15 iddben iskoldba jarni.

2. A tanftdsi 616kr6l csak betegs6g ill. fontos csalSdi okok miatt hiSnyozhat. Ha ismert

csaf ddi okok miatt nem johet iskoldba, hidnyz6sdt el6zSleg igazolja a szrllS Sltal irt

igazol6ssal. Egy tanitdsi napr6l az oszt1lyfSnok engedhet el. Tobb nap felment6s6t az

iskola igazgat6jiit6l lehet k6rv6nyezni. Amennyiben el5re ismert okok miatt hidnyzik

a tanul6 6s az osztSlyf6nokt6l nem k6ri el mag5t, az or6it az oszt6lyf5nok nem koteles

igazolni.

3. A tanul6 k6rje meg a sztileit, hogy telefonon k6rj6k ki az iskolSb6l ill. el6z6leg

igazolj6k a hi6nyzdst az osztllyfdnokn6l.

4. A szrilci koteles gyermeke minden hi6nyz6sdt igazolni. Ha a hidnyz6s igazolatlan, az

osztSlyfdnok az 6rdkat nem igazolja.

Vl. A tanul6k k[illem6r6l va16 gondoskodds

L. A tanu16 rendes 6s tiszta oltozetben, a szem6lyi higi6na kovetelm6nyeinek megfelel6en

jelenik meg az iskol6ban.

2. A fels6 ruhdzat6ba, cip6j6be 6s v6lt6cip5j6be irja be a nev6t.

3. A sz6ls6s6ges oltozkod6s, hajviselet, arc 6s korom fest6s, valamint a drdga 6kszerek

visel6se tilos !

4. lskoldban legyen a tanu16nak papirzsepkend6je, tortilkozSje, szappanja 6s toalett

pap[rja, hasznSlja is azt!

5. A testnevel6si 6rdn kotelez6 a sportfelszerel6s. Tilos abban a ruhdban torndzni,

amelyben a tanu16 iskoldba j6rl



Vll. A tanszerek, a tankiinyvek 6s az iskola berendez6s6nek kim6l6se

L. A tanul6nak koteless6ge a tankonyvek 6s a tanszerek kim6l6se. Ha megrongSlja a

tanu16 a felsoroltakat, a k6rt a sziilSk teljes m6rt6kben kotelesek megt6riteni.

2. Atankonyveket 6s a ftizeteket a tanu16 koteles becsomagolni.

3. Ha 6vkozben a tanu16 elkoltozik,6s mdsik iskolSban folytatja a tanulmdnyait, a

tankonyveket le kell adnia.

Vlll. A hetesek k6teless6ge

L A heteseket az osztdlyfSnok jeloli ki 6s irja be az osztdlykonyvbe. A hetesek

koteless6gei: a tdblatorl6s, a tanszerek ellen5rz6se, szell6ztet6s, osztdly tisztdn

ta rtdsa.

2. A tanitds befejezt6vel letdrlik a tdbldt, kikapcsolj5k a villanyt, megn6zik,hogy az

ablakok be vannak-e z6rva.

lX. A tanul6k koteless6ge az iskolai 6tkezd6ben

1. Atanu16 szrilei id6ben kifizetik az eb6det postaiutalvdnyon 6s az egyik r6sz6t, leadjdk

a konyhavezetonek.

2. Eb6dre a tanu16 csak a szolgdlatos pedag6gus vezet6s6vel mehet.

3. A z eb6dlSben csendesen, illedelmesen viselkedik.

4. Eb6d utdn leadja a tdny6rjSt, pohardt 6s az ev5eszkoz6t. Az asztalon rendet hagy.

Elkoszon 6s csendesen tdvozik.

X. A tanul6k kdteless6ge az iskolai klubban

L. Ha az iskolai klubba j6r a tanul6, ide a tanitdst kovet5em jon.

2. Az iskolai kubb6l csak a szi.i16 irdsbeli k6r6s6re lehet a tanu16 felmentve.

3. Az iskolai klubb6l a tanul6 csak a megSllapodott id6ben mehet haza, azaz 16,oo

6rakor. A sztilS minden vdltozdst lrdsban kozol.

4. A tanul6 nem hagyhatja ott atev6kenys6get az iskolai klubban.



Xl. A tanul6k jogai

1. A tanul6nak joga van a tananyag 6rthet6 magyardzatdra.

2. A tanul6nak joga van az dtvett tananyaghoz k6rd6st feltenni 6s arra vSlaszt kapni.

3. A tanul6nak joga van t6vedni.

4. A tanul6nak joga van a tanulds m6dszer6nek megvdlasztdsdra.

5. A tanul6nak joga van a lehetS legjobb 6rt6kel6sre.

6. A tanul6nak joga van arra, hogy a tan[t6ja 6s a tanul6t5rsai tapintatosan bdnjanak vele.

7. A tanul6nak joga van a megfelel6 id6ben, a megfelel5 helyen 6s megfelel5 m6don

kifejteni bSrmir5l alkotott n6zeteit.

B. A tanul6nak joga van bdrmelyik osztSlytdrsdval rilni, amig magatart6sdval nem zavarja

ta n it6jdt, osztd lytd rsait.

9. A tanul6nak joga van a szrinetre, ahogyan az iskola bels6 rendtartdsa elciirja.

10. A tanul6nak jogdban 5ll megvdlasztani a szrjnet tartalmdt, ha az megfelel a biztonsdg

szabdlyainak, 6s nem zavarja az oszt6lytdrsait.

A tanul6nak tilos: -az iskolSba olyan k6szitm6nyeket hordani, amelyek k6bit6szert

tartalmaznak

-az iskola terrilet6n 6s azon kivril kdbit6szerrel rizletelni

- kd b ft6szert ta rta I maz6 k6szitm6nyeket fogyaszta ni.

Xll. A tanul6k koteless6gei

t. A tanu16 kel16 iddben, tisztdn 6s az eg6szs6grigyi kovetelm6nyeknek megfelel5en

koteles iskoliiba jdrni.

2. Az iskolSt kozvetlenril a tanitds befejezt6vel elhagyni.

Huzamosabb ideig csak azok a tanul6k tart6zkodhatnak az iskola6prilet6ben, akik a

napkoziotthont Idtogatjdk.

3. A tanteremben 6s az iskola6pi.ilet6ben miden tanu16 koteles tigyelni a rendre 6s a

tisza sdgra.

4. Ha a tanu16 szdnd6kosan, vagy vigydzatlans6gb6l megrongdlja az iskola vagyon6t,

szi.ilei kotelesek az okozott kdrt megt6riteni.

5. A tanitdsi 6ra megkezd6se el6tt a tanu16 elSveszi a tantdrgyhoz szriks6ges tankonyv6t

6s e16k6szfti tanszereit. A testnevel6s el6tt sportoltozetbe oltozik.

6. A tanu16 becsenget6s utdn elfoglalja a hely6t, sem a hely6t sem a tantermet enged6ly

n6lkril nem hegyje el.

7. A tanitdsi 6rdk alatt fegyelmezetten Ul, nem zavarja az orft, nem vonja el

osztSlytd rsai figyel m 6t.



8. A tanul6 koteles tanszereit 6s tankonyveit a tanit6 utasitdsai szerint hordani az

iskoldba. Tilos viszont olyan tdrgyakat hozni, amelyek vesz6lyeztetik a tanu16

biztonsdgdt 6s eg6szs6g6t. Tov6bbd tilos az iskoldba nagyobb p6nzosszeget, vagy

6rt6kt5rgyat hozni.

9. Ha a tanul6 felelni akar, vagy tanit6j6t6l k6rdezni akar valamit felemelt k6zzel

jelntkezik.

LO. Nem szabad a felel6sre felsz6litott tanul6nak sdgni. Nem szabad a tanul6nak az

iskolai vagy h6zi feladatot m5sr6l lem6solni.

i.1. Ha konoly ok miatt nem tudott az 6r6ra felk6szi.ilni, koteles a tanitdsi 6ra elej6n azt

bejelenteni 6s igazolni.

12. A tanul6nak tilos dohdnyozni, szeszes italt fogyasztani, p6nzre jdtszani.

13. Az 6rakozi szrinetekben a tanu16k a kijelolt helyen tart6zkodnak.

1-4.A napkozi otthonban a tanul6k a nevelS utasitdsai szerint tev6kenykednek. Enged6ly

n6lkril nem tSvoznak el onnan, nem mennek haza.

L5.Az iskolai 6tkezd6ben a tanul6k csak az 6tkez6s ideje alatt tart6zkodnak, az asztalndl

fegyelmezetten viselkednek, az i.igyeletes tan[t6k, neve16k utas(tdsait betartjiik.

L6, Az iskolai s6t6kon vagy kirdndulSsokon a ki16ndulSs vezet5j6nek 6s a tobbi

pedag6gusnak az utsitds5t beta rtja.

L7.Ha a tanul6 el6re ismert fontos okb6l nem mehet iskolSba, sajdt maga, esetleg sztll6i

enged6lyt k6rnek az osztllyfSnokt6l a tdvolmaraddsra.

18. A tanulok hiSnyzdsdt szrjlei kotelesek hSrom napn beli.il igazolni.

19. Ha a tanu16 csal6djiiban rag6lyos betgs6g fordul el5, felt6tlenril jelenteni kell azt

szem6lyesen vagy szrilei dltal az iskoldnak.

Xlll. Munkabiztos6gitudnival6k

Ahhoz, hogy v6dekezni tudjunk a balesetek 6s a s6riil6sek ellen, be kell tartanunk a

munkabiztons6gi elSfrdsokat. N6hdny nagyon fontos tudnival6kkal ismerteti.ink meg:

- lskoldba id6be indulj el, hogy ne keljen figyelmetlentil rohannod az utcdn!

- Ne feledkezz meg a kozleked6si szabdlyokr6l!

- MielStt lel6psz a jdrdd16l el6sszor balra, majd jobbra n6zzl

- Az riton, ha jdrda nincs, a baloldalon haladj! Bardtokkal ne menj csoportosan, hanem

egym6s utdn I

- A hegyes munkaeszkozeiddel ne forogj, ne hadondssz, nehogy t6rsadnak balesetet

okozz! Ne hint6zz, mert megrongSlod a padl6t 6s a sz6ket, mdsr6szt leeshetsz 6s

megs6rrilhet a hdtgeri nced.

- A villanyh6l6zat kapcsol6jdhoz ne ny[lj!



- Szrjnetben ne rohanj, hegyes tdrgyat ne v6gy6l a kezedbe, nehogy valakinek s6rtil6st

okozzl Egymdst csrifolni 6s ebb6l ered6en vagy m6s okb6l verekedni szigorrlan tilosl

- A napkozi otthonban tartsd be nevel6d utasitdsait! Csak ott tart6zkodj, ahol a nevel5d

ldt 6s figyelemmeltud t6ged kis6rni!

- Ne szeleskedjl Ne vaduljl

- HazaindulSsod alkalmdval tartsd be ugyanazokat a fontos tudniva16kat, amelyekre

figyelm eztettek.

- Napkcizib5l egyenesen hazafe16 tarts! Ne k6borolj el! Ne menj m6s i16nyba

bdm6szkodni! ldegenekkel ne dllj le besz6lgetni! ldegenekt6l ne fogadj el semmit!

- Ugyelj iskol6nk 6s kiirnyezeted tisztasdgdral

- Ha Stl6ped iskolSnk kapujdt, olnnan enged6ly n6lkiil el nem mehetsz! Ha meglStod

sztileidet vagy kozeli rokonodat a jiirddn menni, nem szaladhatsz ki hozzdjuk

enged6ly n6lkrill

XlV. 6sszegz6hatdrozatok

L. Az iskolai rendtart5s hatdrozatai minden egyes tanu16 sz6m6ra kotelezSek.

2. Ezeknek a szabdlyoknak a megszeg6s66rt felelSs6gre vonds jdrl

3. Kissebb v6ts6g6rt figyelmeztet6sben r6szesril a tanu16, ism6t6lt vagy srilyos

v6ts6gek6rt az iskola igazgat6ja dorgdl6sban 16szes(ti a tanul6t,6s azt szrileinek

irdsban kozli, a magaviseleti 6rdemjegyeit lerontja!

Ha az iskolai rendtart6s minden pontj6t betartod, meg6rdemelt jutalmad a tanit6id

6s az iskolatdrsaid elismer6se lesz!
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