










 
nevelés - és technikaórán köteles levenni. Az iskola az elvesztett ékszerekért felelősséget nem 

vállal.  
2.6. A dohányzás, az alkohol-és drogfogyasztás káros az egészségre! Ezért TILOS!!! Ennek 

ellenőrzése minden tanuló és tanár kötelessége. 
 

2.7. Az iskola területén környezetünk tisztán tartása érdekében a rágógumizás és a szotyola 

fogyasztása tilos. 
 

2.8. A tanítás ideje alatt a tanulók csak osztályfőnöki engedéllyel hagyhatják el az iskolát, az iskola 

udvarát. Az iskola által szervezett tanórai és tanórán kívüli foglalkozások esetében, melyek az 

iskolán kívül zajlanak, a foglalkozások helyszínét a vezető tanár engedélye nélkül elhagyni tilos. 
 

2.9. Tanulóink és az iskola dolgozói különös figyelmet fordítanak a balesetek megelőzésére és a 

munkavédelmi rendszabályok betartására. Minden tanév második órájában balesetmegelőzési 

oktatásban részesülnek tanulóink.  
     2.10. A legkisebb sérülést is azonnal jelenteni kell a legközelebbi tanárnak.  

2.11. Tiszteletben tartjuk minden diáknak és felnőttnek a testi, lelki sérthetetlenségéhez, az emberi 

méltósághoz, az esztétikus, egészséges, tiszta környezethez és a közbiztonsághoz való jogát, 

amennyiben ez nem veszélyeztet másokat, a fenti jogok gyakorlásában. Ezeket a fő értékeket, 

aki megsérti, súlyos jogellenességet követ el, és fegyelmi eljárás során felel tettéért. 

 

2.12. Az iskola mindennapi életében a tanulók ruházata és felszerelése feleljen meg a baleset-

megelőzés előírásainak. (Baleset esetén az ügyeletes tanárnak vagy az eset közelében 

legközelebb jelen lévő tanárnak jelenteni kell!) 
 

Testnevelésórán fiúknál fehér trikó, tornanadrág, a lányoknál a fehér póló, fekete tornanadrág, 

mindenkinél fehér váltózokni, tornacipő használata kötelező.  
2.13. Iskolánk tanulói elrendelés esetén kötelesek ünneplő ruhában megjelenni (sötét nadrág – alj, 

fehér ing – blúz, sötét cipő) az ünneplő ruhához a rendszeresített iskolai jelképeket viselni 

(nyakkendő, sál). 
 

2.14. Iskolánk felszerelései, berendezési tárgyai, eszközei közös tulajdonunk, melynek védelme 

minden gyermek és felnőtt kötelessége. A szándékos károkozás bebizonyosodása esetén a tanuló 

gondviselője kártérítést köteles fizetni az iskola igazgatójával egyeztetett módon.  
     2.15. Tanulóink tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon teljesítik kötelességüket.  

2.16. Tanórán kívüli, az iskola által szervezett rendezvényeken tanulóinktól iskolánk magatartási 

normáinak megfelelő viselkedést várunk el. 
 

2.17. Tanulóink a Köznevelési törvényben biztosított jogaikkal élhetnek, de e joguk gyakorlása nem 

korlátozhat másokat hasonló jogainak érvényesítésében. Elítélendő és az iskola pedagógiai 

programjában megfogalmazott büntetéseket von maga után a tanulók agresszív magatartása, 

bántalmazások, mások egészségének veszélyeztetése. 
 

2.18. A mulasztást az iskolába érkezést követő 3 napon belül igazolni kell. Az orvosi  és a szülői 

igazolást papír alapon, szkennelve emailben vagy a Kréta napló e- ügyintézés formájában 

szükséges benyújtani. A szülő három tanítási napról történő hiányzást igazolhat. A 

távolmaradást rendkívüli családi okokra hivatkozva kérheti a szülő. 3 naptól hosszabb idejű 

hiányzás előzetes engedélyezése az igazgató joga. (Edzőtábor, sítábor stb.)  
 

A tanítás munkanapokon 8.00-kor kezdődik. Tanulóink késését az órát tartó pedagógus az 

elektronikus naplóban rögzíti. A késéseket az osztályfőnök összeadja, és ha eléri a 45 percet, 

eldönti, hogy igazolt, vagy igazolatlan órának számít a hiányzás. A tanulóknak, hogy 

megfelelően előkészülhessenek az első órára, 7.45-re be kell érkezniük az iskolába. 
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