Iskolai illemkódex
1.

Az iskola tanulóinak öltözködésével kapcsolatos elvárások

1.1.

A tanuló ruházata legyen a mindenkori időjárásnak megfelelő.

1.2.

Ruházata legyen tiszta és gondozott.

1.3.

A ruházat nem lehet a jó ízlést sértő – mélyen dekoltált, szakadt,
túlságosan rövid, obszcén feliratokkal ellátott, fehérneműig
lecsúsztatott nadrág stb.

1.4.

Az ékszerek és aruházatikiegészítők nem lehetnek balesetveszélyesek –
kutyalánc, biztosítótűk, olyan karkötők és egyéb szíjak, melyekből
szegecsek állnak ki, elszorítják a kart, stb. Az arcon elhelyezett
testékszerek használata testnevelésórákon balesetveszélyes, ezért
használatuk tilos, a tanítási időben nem ajánlott. A fültágítóként
használt ceruza és egyéb tárgyak viselése nem megengedett, mert
egészségre káros és jó ízlést sértő.

1.5.

Az iskola épületében a baseball sapkák és egyéb fejfedők (kendők,
kalapok) viselése nem megengedett.

1.6.

Az iskolaépületében tanítási idő alatt minden olyan cipő használata,
mellyel a tanuló önmagának,vagy társainak balesetet okozhat
tilos.(gurulós cipő, vasalt bakancsok stb.) Ha a tanuló az iskolába ilyen
lábbeliben érkezik, úgy köteles a tanítási idő alatt váltócipőt viselni.

2.

Az iskola tanulóinak személyes higiéniájával kapcsolatos elvárások

2.1.

Az iskolai tanítási idő alatt a tanuló legyen mindig ápolt, tiszta.
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2.2.

Az illemhelyiségek használata után és étkezések előtt mindig mosson
kezet. A mosdók tisztaságára higiéniájára ügyeljen, a WC-t húzza le
maga után, ne kenje össze a falat, és ne pacsálja ki a vizet a mosdóból.

2.3.

A tanítási idő alatt, egészsége védelme érdekében körmeit nem
lakkozhatja, nem sminkelhet.

2.4.

A műkörmök, túl hosszú körmök balesetveszélyesek és gátolják a
tanulókat a munkában, ezért nem megengedett.

2.5.

Az iskola területén a rágógumizás, nyalókázás balesetvédelmi és etikai
okokból tilos.

3.

A tanulók viselkedésével kapcsolatos elvárások

3.1.

A tanuló az iskolába érkezve a napszaknak megfelelően köszöntse
nevelőit, az iskola dolgozóit és társait. Az elfogadott köszöntési
formák: Jó reggelt kívánok,jó napot kívánok, elköszönéskor: viszont
látásra!

3.2.

Az iskola területén ne használjon trágár, obszcén kifejezéseket, ne
káromkodjon, társaira ne tegyen sértő megjegyzéseket.

3.3.

Ügyeljen az iskolatisztaságára! Maga után takarítsa el a szemetet
aszemeteskosárba, ha sarat hord be a terembe, seperje fel. Társai
cipőjébe, ruhájába, kabátjába és tornazsákjába se rágógumit, se
szemetet vagy egyéb gusztustalan dolgokat ne tömködjön. A
szekrényekbe felakasztott kabátokra ügyeljen, azokat ne szaggassa le,
ne feküdjön rá és egyéb módon ne piszkítsa be.

3.4.

Az iskola területén szigorúan tilos a köpködés, szotyolázás,
tökmagozás.
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3.5.

Az iskolába tilos behozni energiaitalt, bármilyen tudatmódosító szert,
dohányárut. Ha gyógyszert kell szednie, úgy azt szülői igazolás mellett
az osztályfőnök tudtával használhatja, de csak a szükséges ideig.
Gyógyszert egyébként az iskolába behozni tilos

3.6.

Az iskolába menet és hazafelé úton, az autóbuszra várakozva
viselkedjen fegyelmezetten,ne káromkodjon,hangoskodjon, rongáljon,
tartsa be a közlekedési szabályokat.

3.7.

Az utazáskor az autóbuszon tartsa be a közösségi utazás szabályait, a
többi utast ne zavarja hangoskodással, trágákodással. Ügyeljen a
rendre és a tisztaságra!

Záró intézkedések: Az iskolai illemkódex megsértése fegyelmi büntetést von
maga után,melynek fokozatai az iskolai házirendben megtalálhatók.
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