
Kedves Szülők! 

 Az iskolában, szeretetben és békességben igyekszünk élni. Arra törekszünk mindannyian, 
hogy mindenki testben és lélekben megerősödve, egymás iránti bizalommal és 
megbecsüléssel, egymás munkáját segítve, eredményesen kihasználhassa az intézményben 
töltött időt. 

A közösségi életnek vannak úgynevezett írott és íratlan szabályai. Az íratlan szabályok az 
olyan etikai normák, mint az udvariasság, a kölcsönös tisztelet, a másik munkájának 
megbecsülése vagy a megfelelő közösségi normák betartása.  
 
Az írott szabályok a közösség tagjainak egymáshoz való viszonyát, kapcsolatainak rendszerét, 
a gördülékeny együttműködést segítik, illetve teszik lehetővé.  
 
A Házirend pontjait nem azért kell betartani, mert a megszegéséért büntetés jár, hanem azért, 
mert minden közösségbe lépőnek fontos az ott elvégzendő munka eredményessége, s felelőssé 
válik önmagáért és társaiért is.  
 
A Házirend jogforrás. A Házirend érvényességi köre a tanulói jogviszony hatályával egyezik 
meg. 
A Házirend őket érintő elvárásait a tanulókon kívül tanáraiknak, a szülőknek, az iskola 
alkalmazottainak és az intézmény területén tartózkodóknak egyaránt be kell tartaniuk.  
 
 
 
AZ ISKOLAI ÉLET RENDJE, MUNKAREND 
 
Az iskola a Kálvin-téren 7.00 órától a Színház utcán 7.30-tól biztosít ügyeletet. A tanulók 
érkezés után engedély nélkül már nem hagyhatják el az iskola területét. 
 
Az ettől eltérő időpontban érkező tanulók egyéni és szülői felelősséggel tartózkodnak az 
iskolában. 
Felügyeletet a nem napközis tanulóknak a könyvtárban biztosítunk. 

 
Munkarend tanítási időben 
 
Iskolánkban a tanítás 8.00 órakor kezdődik és 16.00 óráig tart.  
 
Minden diáknak a tanítás kezdete előtt 15 perccel korábban, hétkezdő Áhitatok esetén 7.30- 
kor  kell megérkeznie az iskolába. Beérkezés után a tanuló foglalja el helyét a tanteremben, 
vagy a szaktantermek előtt várja fegyelmezetten tanárát.  
 
A tanítás ideje alatt a tanuló nem hagyhatja el az intézmény területét! 
 Kivételes esetben, ha a szülő írásbeli kérelmére, vagy az osztályfőnök az iskolavezetésnek 
történő bejelentése után,  
meghatározott céllal és időre a tanuló kiléphet az intézmény területéről. 
 
 
 
 



Szülőkre vonatkozó megtartandó szabályok 
 
 
A szülők, hozzátartozók legkésőbb reggel 7 óra 45 perckor hagyják el az iskola épületét, és 
16 óra előtt nem zavarják az iskolában folyó munkát.  
 

 A szülők adják meg a kellő tiszteletet az iskola tanárainak és dolgozóinak, illetve egymásnak. 
Az iskola valamennyi dolgozóját, az „Áldás, békesség!”- gel, illetve a napszaknak 
megfelelően, egymást pedig illő módon köszöntsék!  

 Figyeljenek arra, hogy gyermekük hajviselete és a ruházata szolid és ápolt legyen! A tanulók 
mellőzzék a haj, a körmök, az ajkak és a szem festését, ne hordjanak feltűnést keltő ruházatot, 
illetve nagy értékű ékszert. A fiúk nem viselhetnek fülbevalót. 

 
A Kálvin-téri épületben tanuló gyerekek szülei 16.00 után jó időben az udvaron rossz időben 
a folyosón várakozhatnak gyermekükre, úgy, hogy a tanteremben zajló munkát ne zavarják. 
  
A Színház utcán tanuló gyerekek szülei 16.00 után jó idő esetén, az iskolaudvaron, a fedett 
területeken a folyosók szabadon hagyásával, rossz idő esetén az aulában várakozhatnak 
gyermekükre, úgy, hogy a tanteremben zajló munkát ne zavarják meg. 

Kerülje mindenki a szülői és nagyszülői önbíráskodást, árulkodást, vádaskodást! 
 
„Ha méltatlan bántalommal illettetnék, járuljon illedelemmel az osztálytanítóhoz, aki bölcs 
fegyelmével az ügyet elintézi.” 
 
Minden veszekedés, illetlenkedés a tanteremben, sőt az egész iskolaudvaron büntetést von 
maga után. 
 
Rendszeresen látogatják a családi istentiszteleteket illetve reggeli csendességeket, reggeli 
áhítatokat. 

Figyeljenek arra, hogy a tanulók nagy értékű ékszert, nagy mennyiségű pénzt, kártyát, 
játékokat, újságokat, egyéb személyes, nem a tanulást segítő kiadványt, könyvet, tárgyat ne 
hozzanak magukkal az iskolába. 

 
A mobiltelefont tanítási időben csak külön engedéllyel lehet használni, egyébként kikapcsolt 
/lehalkított állapotban a táskában kell tárolni.  

Tilos bármilyen kép- és hangfelvételt készíteni valamint azokat közösségi oldalakra feltölteni 
a tanítási órákról, szülői értekezletekről illetve egymásról az osztálytanítók megkérdezése és 
beleegyezése nélkül. 
 
 
 
 
 



A szülő hozzáférése az elektronikus napló használatához 
 
 Az elektronikus napló alkalmazásával a szülőket és a diákokat interneten tájékoztatjuk a 
tanuló osztályzatairól, dicséreteiről vagy elmarasztalásáról, az igazolt és igazolatlan 
hiányzások számáról, valamint az esetleges késésekről. 
 
Az elektronikus napló alkalmazásával küldünk üzeneteket a szülők számára a tanuló 
haladásáról és egyéb, személyével kapcsolatos dolgokról. 
Az elektronikus napló bejegyzéseit a szülők egy internetes hálózati kapcsolattal rendelkező 
számítógép segítségével megtekinthetik. 
 
 Az elektronikus naplót a pedagógusok, a szülők és a tanulók egymás közötti értesítések, 
üzenetek küldésére is használhatják. 
 
A szülők a bejegyzéseket rendszeresen figyelemmel kísérik és visszajeleznek. 
 
 Az elektronikus naplóhoz való hozzáférést a szülők az osztályfőnökök által megadott e-mail 
címre küldött levéllel kérhetik.  
 
Az iskola elektronikus naplója az iskola honlapján, illetve az osztályfőnök által megadott más 
internet címen keresztül érhető el. 
 
Hozzájárulok ahhoz, hogy gyermekemről az iskola által működtetett weboldalon kép- és 
hanganyag jelenjen meg.  

Aláírásommal jelzem, hogy az iskola házirendjét elfogadom és betartom: 

 


