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           A beiratkozással tagja lettél egy közösségnek, melyben kialakult szokások szerint 
élünk. Nemcsak az iskolában, családban, munkahelyen, hanem szórakozás, sportolás közben 
is elfogadott szabályok szerint élnek, tevékenykednek az emberek.  
           A rend a nyugodt élet alapvető feltétele, nélküle bizonytalanná válik minden,  nem 
lehet együtt élni, dolgozni, még játszani sem. Az együttélés minden ember számára jogokkal 
és kötelezettségekkel jár. A jogok csak úgy érvényesülhetnek, ha a kötelezettségeknek is 
eleget teszünk.  

A tananyagon kívül itt, az iskolában  tanuljátok meg, hogyan kell közösségben élni. 
Azt szeretnénk, hogy az a sok év, amit az iskolában töltötök, örömteli lenne számotokra! 

 
Szeretnél a közösség megbecsült tagja lenni? 
Szeretnéd-e, hogy a tanáraid és a társaid mind jobban elfogadjanak? 

Ha igen, akkor olvasd el  / hallgasd meg /  figyelmesen, hogy a  nevelőtestület  milyen  
tanácsokat ad  a  megvalósításhoz!! 
 

1. Tanáraidat, az iskola munkatársait köszöntsd  előre  az iskolán  belül és az iskolán  
kívül  is,  velük a beszédstílusod  tisztelettudó legyen! 

 
2. Társaiddal is légy udvarias, kerüld a durva szavakat! Figyelj arra,  hogy  

keresztnevükön   szólítsd őket! Köszöntsd őket kedvesen, amikor az iskolába lépsz! 
Úgy beszélj velük, ahogy elvárod, hogy veled viselkedjenek! 

 
 

3. Az osztályban előfordulnak konfliktusok. Ezekre  - bármily  furcsa - szükség van, mert 
ebből tanulnak a közösség tagjai. Az ilyen esetekben tartsd meg a nyugalmadat, mert a 
felindultság és a harag rossz tanácsadó! Ha tanácstalan vagy a megoldásban, fordulj 
osztályfőnöködhöz, mert ő biztosan segít! Semmiképp ne keveredj szitkozódásba, 
verekedésbe! 

 
4. Fogadd el önmagad! A te életkorodban a természetes a szép. Nem szükséges 

elrontanod ezt haj- és arcfestéssel, körömlakkal, hajzselével. Ezek a szerek nem 
illenek hozzád, sőt károsítják az egészségedet! Legyél ápolt,  mert  a  megjelenés 
nagyon fontos! Ruházatod legyen tiszta, de nem fontos, hogy a legutolsó divatot 
kövesse! Lényeges viszont, hogy az iskolában sohase öltözz  túl feltűnően vagy 
kihívóan! 

5. Figyelj a társaidra, fogadd el őket a hibáikkal együtt, véleményedet kellő tapintattal  
mondd el! 

 
6. Ne bántsd meg a társaidat  se  szóval, se tettel,  vigyázz  a kisebbekre! 

 
7. Ne zavard a tanórát fegyelmezetlenséggel, beszélgetéssel, közbeszólással! 

Magatartásoddal ne gátold meg osztálytársaid tanulását, ne vond el figyelmüket! 
 

8. Szünetekben alkalmazkodj a megszokott, s házirendben leírt szabályokhoz!  
 

9. Az ebédlőben  kulturáltan étkezz,  hangoskodással  ne zavarj másokat! 
 



10. Csak a szükséges dolgokat hozd el az iskolába! Legokosabb, ha értéktárgyaidat otthon 
hagyod!  Sajnos nem biztos,  hogy megtalálod, ha ezek elvesznek. 

 
11. Ha  elhozod magaddal a mobiltelefonodat, az  óra alatt ki kell kapcsolnod! Helyesen 

teszed, ha a táskádból  nem veszed elő, nem játszol  vele!  
 

12. Úgy illik,  hogy  a fiúk iskolába érkezéskor  leveszik  a sapkájukat, s az  épületben  
nem viselik,  bármily divatos is! 

 
13. Óvd az iskola berendezéseit,  mert értékesek, s az utánad érkezőknek is szükségük lesz 

rájuk! 
 

14. Ne szemetelj, nem jó érzés  szemetes, piszkos környezetben élni! 
 

15. Az iskolában balesetmentesen közlekedj! Ne rohanj a folyosón, ne lökdösődj,  ne ülj  a 
lépcső korlátjára, s főleg ne csússz le azon! Ügyelj a saját és a társaid épségére! 

 
16. A házirend sem véletlenül tiltja a rágógumizást, a napraforgómag  rágását! Igen 

visszataszító a csámcsogva beszélő ember,  s  a szemetelésről is  már  szó esett! 
 

Ha   van olyan pont, amellyel nem tudsz azonosulni, osztályfőnöki órán 
vitassátok meg, kérd ki osztályfőnököd  s  a  társaid véleményét!  
Reméljük, hogy belátjátok,  ezek a  tanácsok valamennyiünk  jó közérzetét  szolgálják! 
 Természetesen  büntetést  kap  az,  aki  összeférhetetlen, tiszteletlen, vét a 
közösség szabályai ellen. A büntetés mértéke mindig az elkövetett hiba súlyosságának 
felel meg. Igyekezz ezt elkerülni!  


