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VISELKEDÉSI KÓDEX
Beérek az iskolába 7:15-re teljes felszerelésemmel.
Tanáraimnak, társaimnak illedelmesen köszönök, illetve fogadom mások köszönését.
Kerülöm a durva, trágár beszédet.
Az iskola épületében nem hordok sapkát.
Az iskola termeiben, folyosóin, lépcsőin és udvarán másokra és magamra is figyelve
közlekedek. Az óraközi szünetekben a folyosón nem futok.
6. Az iskola területén nem rágógumizok.
7. Az iskolában, tanórán kívüli programokon, kirándulásokon nem dohányzom, nem
iszok alkoholt, nem fogyasztok drogot.
8. A barátommal, barátnőmmel való kapcsolatom a személyes ügyem, nem tartozik a
nyilvánosságra, ezért ügyelek arra, hogy ne lépjem túl a jó ízlés határát.
9. Kerülöm a szélsőséges, megbotránkoztató öltözködést, amellyel zavarom a társaimat
és nevelőimet a tanításban, tanulásban. (Mélyen kivágott blúz, rövid szoknya, haspóló.)
10. Ünnepi alkalmakon ünneplő ruhában jelenek meg egyen nyakkendővel. Az ünneplő
ruha lányoknak fehér blúz és sötét alj, a fiúknak fehér ing és sötét hosszú nadrág.
11. Nem verekedek, nem okozok fizikai fájdalmat egyetlen társamnak sem. Tilos egymást
zaklatni, terrorizálni, a másikat a WC-ben, az öltözőben, bárhol veréssel vagy pusztán
szavakkal olyanra kényszeríteni, amit az önszántából sose tenne meg.
12. A telefonomat az iskolában tanári engedéllyel, oktatási célokra a tanórákon és tanórán
kívüli foglalkozásokon használhatom. Tudomásul veszem, hogy az engedély nélkül
használt telefonomat tanáraim elvehetik, s csak tanítás után vehetem át az iskola tanári
szobájában.
13. Engedély nélkül az okostelefonommal nem készítek kép-és hangfelvételt az iskolában!
Nem töltök fel közösségi oldalra az iskolában engedély nélkül készített képeket,
videókat.
14. Az iskolába csak olyan tárgyakat hozok, amelyekre a tanórán vagy a tanórán kívüli
foglalkozáson szükség van, azt tanáraim előírták. Tudomásul veszem, hogy a
magammal hozott értéktárgyakért az iskola nem vállal felelősséget.
15. Az ellenőrzőt/ tájékoztató füzetet minden nap köteles vagyok magammal hozni, a
kapott érdemjegyeit beírni, aláíratni a pedagógussal, majd otthon a szüleimmel.
16. Az iskolában testékszer, műköröm használata nem megengedett, balesetvédelmi okok
miatt a testnevelés órán nem viselek ékszert, testékszert, órát, ujjbegyen túlérő körmöt.
17. Felügyelet nélkül nem tartózkodom az intézmény területén.
18. Odafigyelek a környezet tisztaságára, én magam is óvom.
19. Ha a Viselkedési kódexben és a Házirendben foglaltakat megsértem, a vétség
mértékétől függően figyelmeztetésben vagy megrovásban részesülök.
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