Iskolánk házirendje
1. Minden tanítási napon reggel 8 órára gyere iskolába!
2. A tanórákon és a szakkörökön csöndben figyeld a tanárodat,
szépen dolgozz a füzetedbe, és okosan válaszolj, ha
kérdeznek!
3. A tanórákon ne egyél, ne rágózzál és ne szotyolázzál!
4. A tanórán ne hangoskodj, és ne zavard a padtársadat!

5. Tízóraizni és ebédelni figyelmesen sétálj át az
osztálytársaiddal az ebédlıbe! A tízóraidat és az ebédedet edd
meg ott, mert az ebédlıbıl ételt kihozni nem szabad! Ha
jóllaktál, akkor szép idıben az udvarra, rossz idıben a saját folyosódra menj játszani!

6. A szünetben mindig maradj az ügyeletes tanárod közelében!
7. Engedély nélkül az iskolából kimenni tilos és veszélyes!

8. Szünetben a folyosón futkározás, káromkodás, verekedés és
társaid lökdösése helyett inkább csöndben beszélgess, és okosan
játssz a barátaiddal!
9. Szünetben az udvaron vigyázz, meg ne sérüljél! Ne
verekedjél, kavicsokkal ne dobálózz, társaidat ne lökdösd,
nehogy baleset érjen benneteket!

10. A WC-t mindig húzd le magad után!
WC-zés után mindig moss szappannal kezet! A dohányzás a WCben is tilos!
11. Szünetben és tanórán is vigyázz, hogy a cipıd és a ruhád el ne szakadjon, és szép
tiszta maradjon!

12. Ne lopj a társaidtól, a tanáraidtól és az iskolából!

13. Mindig vigyázz az iskola és a diákotthon tisztaságára! Ne firkálj a padokra, ne törd
ki az ablakot, a szemetedet mindig dobd a kukába!

14. Az iskolában tilos dohányozni, alkoholt inni és kábítószerezni!

15. Becsengetéskor keresd meg a társaidat, és fegyelmezetten, csöndesen sorakozz velük
az udvaron vagy az osztálytermed elıtt!

16. Mindig köszönj az iskolában dolgozó felnıtteknek! Fogadj szót
minden felnıttnek, légy udvarias és figyelmes!
17. Tiszteld a takarító néniket és az ebédlıben dolgozó
szakácsnéniket, hiszen ık egész nap értünk dolgoznak!

18. Ne bántsd a kisebbeket, hanem inkább védd ıket, és segíts nekik! Ha bántalmazást
látsz, azonnal szólj egy felnıttnek!

19. Vegyél részt versenyeken és bátran szerepelj
ünnepségeken! Járj érdeklıdésednek megfelelı
szakkörökre!

20. Az iskolai ünnepségekre mindig csinosan és tisztán gyere!
Az ünnepélyeken ne beszélgess, és ne nevetgélj a társaiddal!

21. A házirendet az intézmény egész területén be kell tartani!

