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H Á Z I R E N D 
 

 

1. Az Iskola nyitvatartási ideje: 7ºº-20º óra. 

2. Minden alkalmazott és tanuló köteles a házirendet betartani, az épületet és a benne levő ingóságot 

megőrizni. 

3. A diákok legalább 5 perccel a tanítás elkezdése előtt érkeznek az Iskolába és a kijelölt 

tanteremben várakoznak. Az informatika terembe és a nyelvi laborba a szaktanárral együtt mennek 

be. A tanár zárja ki a termet és a diákokkal közösen leellenőrzik a számítógépek műszaki állapotát. 

Ugyanígy kell cselekedni a kabinetből való távozás előtt is. Amennyiben az óra közben történik 

valamelyik gép meghibásodása a titkárságon azonnal jelenteni kell azt. 

4. A nem bejelentett kár felelőssége illetve annak megtérítése mindig az előzőleg ott tartózkodó 

diákokat és tanárjukat terheli. Ha a kárt a segédszemélyzet észleli, ugyancsak a teremben utoljára 

tartózkodó csoportot terheli a felelősség. 

5. A tanulók őrzik a tisztaságot, a papírt és egyéb hulladékot az erre kijelölt szemétkosárba dobják. 

6. Az Iskola falainak tisztaságát is óvják! 

7. Az padokat, asztalokat és egyéb tárgyakat kímélik a karcolástól, szándékos rongálástól!  

8. Az Iskola műszaki felszerelése (számítógépek, TV, DVD lejátszó, hangfalak stb.) csakis oktatási-

nevelési célt szolgálnak. 

9. A tanulónak a gimnáziumi tartózkodása alatt dohányozni, alkoholt illetve kábítószert fogyasztani 

szigorúan tilos! 

10. A tanulók a tanítási nap végén, távozásuk előtt a tantermekben letörölik a táblát s a  székeket az 

asztalra helyezik. 

11. A tanulók és az alkalmazottak bármely rendellenességet kötelesek az Iskola titkárságán 

halasztást nem tűrve jelenteni. 

12. Iskolában a szándékosan okozott kár anyagi és erkölcsi felelősséget von maga után, úgy az 

alkalmazottak, mint a diákok részéről. 

13. Az iskolát a tanítás ideje alatt csak a 10 és a 15 perces szünetekben szabad elhagyni. 

 

 

            Kérem a fenti házirend tiszteletbe tartását! 
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