
 
 

 

Jogaid 
 

1. A tanulásodhoz nyújtanak segítsé-
get a tanítási órák, a fakultatív foglal-
kozások, a korrepetálások, a könyvtár 
és a szakkörök. 
 

2. Jogod van javaslataiddal az osz-
tályfőnökhöz, az igazgatóhoz, a diák-
önkormányzathoz fordulni, tőlük véle-
ményt, segítséget kérni. 
 

3. Jogod van ismerni érdemjegyeidet. 
 

4. Jogod van a szabadidős programo-
kon részt venni.  
 

5. Jogod van tanulóközösséged tag-
jaként döntési jogkört gyakorolni: 
 

a) saját közösségi életed terve-
zésében, szervezésében, ellenő-
zésében és értékelésében (havi 
osztálygyűlés esetében); 

 

b) tisztségviselők megválasztá-
sában és visszahívásában. 

   

Kötelességed 
 

1. Legfőbb munkád a tanulás! Köteles 
vagy képességeidnek megfelelően 
tanulni. 
 

2. Kötelességed részt venni az iskola, 
az osztály közösségi életében. 
 

3. Köteles vagy az eredményes mun-
kához szükséges szabályokat meg-
tartani. 
 

4. Kötelességed védeni az iskola be-
csületét, ismerni, becsülni, képviselni 
és gazdagítani hagyományait. 
 

5. Kötelességed udvariasan, tisztelet-
tudóan beszélni és viselkedni. 
 

Az iskolai élet 

szabályai 
 

1.  Külsőd legyen mindig tiszta és 
ápolt. Öltözködésed, hajviseleted 
egyéniségedhez illően egyszerű, 
mértéktartó legyen. 
 

2. Az alkohol- és energiaital-
fogyasztás, a bódítószerek 
használata és a dohányzás tilos!  
 

3. Az anyanyelvi kultúra ápolása min-
den tanuló kötelessége. Ne használj 
durva, trágár szavakat, kerüld a 
hangoskodást! 

  
 

4. Köszönésed illemtudó legyen! 
 

5. Az iskola épületére és berendezé-
seire fokozottan vigyázz! A mellékhe-
lyiségeket a rendeltetésüknek meg-
felelően használd! 
 

6. A tantermek tisztaságáért az azt 
használó osztály a felelős! 
 

7. Tanszeredet tartsd használható 
állapotban! A diákigazolványod és az 
ellenőrződ megőrzésére fokozottan 
ügyelj! 
 

A tanítási idő 

rendje 
 

1. A tanítás 8 h-kor kezdődik. Ha 
ügyeletesi szolgálatot vállaltál, akkor 
7.30-ra érkezzél és jelentkezz az 
ügyeletes nevelőnél! 
 

2. Az iskolába érkezéskor jó idő ese-
tén a hátsó udvaron, rossz idő esetén 
azon a folyosón lehet tartózkodni, 
ahol az első órád lesz!  Táskádat, 
egyéb felszerelésedet tanítás előtt 
magadnál kell tartanod!  A tanítás 
megkezdése után abba a tanterembe 
pakolj be, ahol órád lesz! 
 

3. Az első órára érkező nevelőt " Jó 
reggelt kívánok! " köszönéssel, a töb-
bi órára érkező nevelőt felállással 
üdvözöld! Az órára belátogató fel-
nőtteket szintén felállással üdvözöld!  
 

4. Tanterem váltásnál mindig a távozó 
osztály hagyja el először a tantermet. 
 

5. Becsengetéskor gyorsan és 
csendben sorakozz! 
 

6. Testnevelés órára táskádat és 
egyéb felszerelésedet vidd magaddal! 
 

7. Ne zavard az osztály munkáját 
fegyelmezetlenségeddel, mert 
elmarasztalásban részesülsz! 
 

8. Óraközi szünetekben az ügyeletes 
nevelők és az ügyeletes tanulók 
ügyeljenek a rendre!  Neked köteles-
séged nekik engedelmeskedni! 
 

9. Szünetekben játssz úgy, hogy ne 
zavard a többieket! 
 

10. Tízóraidat és az iskolatejet a 
második szünetben, a tanteremben,  
a padodban ülve fogyaszd el! 
 

  
 

11. Az ebédlőben kulturáltan viselkedj, 
tartsd be az étkezésre vonatkozó 
illemszabályokat! 
 

12. Tanítási időben az iskola területét 
indokolt esetben is csak nevelői 
engedéllyel hagyhatod el! 
 

Az iskolán kívüli 

viselkedés normái 
 

1. Gyalogosan mindig a járdán közle-
kedj!  Az úttesten történő áthaladásnál 
és kerékpáros közlekedés esetén a 
közlekedési szabályoknak megfelelő-
en, fegyelmezetten viselkedj! 
 

2. Tanulmányi kirándulásokon, táboro-
záson is fegyelmezetten viselkedj! 
 

3. A faluban bárhol, bárkinek köszönni 
kell! 
 

4. Az utcán ne szemetelj! Ügyelj az 
utcák, parkok tisztaságára, épségére! 
 

A felelősök 

munkája 
 

A hetesek feladatai: 
 

a) Ügyelnek az osztály rendjére /kréta, 
tiszta tábla, szellőztetés, tisztaság / 
 

b) A hetesek kijelöléséről az osztály-
főnök, illetve az osztálytitkár 
gondoskodik. 
 

Az ügyeletesek 

feladata 
 

Ügyeleti feladatot a 6- 7- 8. osztály ta-
nulói látnak el egy héten keresztül. 
 

Az ügyeletes tanulókat az arra érde-
mes tanulókból az osztálytitkár (az 
osztályfőnök segítségével) jelöli ki. 
 

Egy-egy tanuló a felső, illetve az alsó 
folyosón, két tanuló az udvaron ügyel. 
Egy tanuló a csengető. 

 
 

 
 


