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Házirend

A házirend betartása gimnáziumunk minden tanulója és tanára által az iskolai közösségünk
kellemes és biztonságos munkakörnyezetének fenntartását szolgálja. Házirendünk a hatályos
türingiai iskolai szabályzaton alapul.

1. a tanórák és a szünetek megszervezése
- Az épületekbe 7.35-kor és 13.30-kor lehet bejutni.
- A II. házban a ruhatár az alagsorban található, az egyes évfolyamok számára kijelölt
ruhatárban.
az alagsori ruhatárban.
- Minden tanulónak* pontosan, legalább öt perccel az óra kezdete előtt kell megérkeznie.
- Az 5. és 6. évfolyamos tanulók csak tanári felügyelet mellett közlekedhetnek az iskola
épületei között.
az iskolaépületek között. Transzfer az iskolaépületek között
az iskola épületei között a tanulók és a vezető tanár által közvetlenül azután, hogy a
Az iskola épületei közötti átjárást a tanulók és a vezető tanárok közvetlenül az adott tanóra
befejezése után, az előírt iskolába vezető útvonalon végzik.
A vezetendő tanulók mindkét épület kapujánál várakoznak.
- Ha az óra vagy a szünet kezdetét követő öt percen belül nem jelenik meg a tanár,
az osztályfőnök a II. épületben a titkárságon vagy az I. épületben egy tanárnál jelentkezik.
az I. Házban.
- A tanulóknak minden útvonalat gyalog kell megtenniük az osztályba és az osztályból.
- A sportlétesítményekhez vezető útvonalakat gyorsan és az iskolai útvonalon kell bejárni.
az iskolai útvonalon. Az 5. és 6. osztályosok irányítottan tanulnak.
- A 10-12. osztályosok a szünetekben az alagsorban található szabadidőszobát is
használhatják. a szünetben az alagsorban, de nem tartózkodhatnak a tantermekben vagy a
folyosókon.

engedélyezett.
- Az iskola területét a szünetekben nem szabad elhagyni.
- A reggeli szünetben (09.20 - 09.40 óra) a felügyelő tanár dönt a
a felügyelő tanár az időjárástól függően dönti el, hogy a házban vagy az udvaron tart-e
szünetet. Az I. Házban ezt a következő jelenti be
A II. házban az első emeleten a piros lámpa világít.
az első emeleten.
- A házi szünetben minden tanuló használhatja a II. ház közös helyiségét.
Az I. Házban a diákok az osztályteremben maradhatnak.
- Az ebédszünetben és a szabadidőkben a 7-12. osztályos tanulók elhagyhatják az iskola
területét.
az iskola területén szüleik vagy gyámjuk beleegyezésével (a nyilatkozat aláírásával).
házi szabályok).
- Ha a tanulók a II. ház közös helyiségeit kívánják használni, az iskola udvarán lévő bejáraton
keresztül lépnek be az iskola épületébe.
iskolaépületbe az iskola udvarán lévő bejáraton keresztül.
A II. ház közös helyiségei is minden tanuló rendelkezésére állnak a szabad órák alatt.
minden tanuló számára elérhető a szabad órák alatt.
- A tanítás befejezése után általában minden tanuló elhagyja az iskola épületét és területét.
az iskola területén.
- A kerékpárokat a két épület udvarán található kerékpártárolókban lehet elhelyezni.
csatlakozik hozzá. A segédmotoros kerékpárokat és motorkerékpárokat az iskola területén,
az I. és II. házban kijelölt parkolóhelyeken kell elhelyezni.
az I. és II. ház iskolai területén. Minden járművet az iskola területén kell tolni.
tolták.

___________________________________________________________________________
* Annak érdekében, hogy az olvasás folyamata megmaradjon, a nyelvi formák egyidejű
használata férfias, nőies,
változatos. A személyekre való minden utalás minden nemre egyaránt vonatkozik.

2 Rend és tisztaság az iskolában
- Az ablakok kinyitása, az elsötétítő berendezések és minden elektronikus berendezés
működtetése csak a tanár jelenlétében engedélyezett.
elektronikus eszközök használata csak a tanár jelenlétében engedélyezett.
- A további tantárgyspecifikus magatartási szabályokat az adott tantárgy tanára oktatja.
utasított.
- A tanulók felelősek az esetlegesen magukkal vitt értéktárgyak biztonságos megőrzéséért.
a diákok felelősek az értéktárgyak biztonságos tárolásáért.
- A tanulók nem tartózkodhatnak a lépcsőházban a tanítás ideje alatt.
- Az elektronikus eszközöket repülési üzemmódba kell kapcsolni, és az iskolatáskában kell
tartani.
az iskolatáskában tárolva. A tantárgyat tanító tanár dönt a tanórákon való használatukról.
- A meleg ételeket kizárólag az erre a célra fenntartott helyiségekben (étkező- és
pihenőhelyiségekben) lehet elfogyasztani.
szobák (étkező és pihenőhelyiségek).
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Jogok és kötelezettségek
Jogom van
o hogy tisztelettel bánjanak velük.
o a tiszta és rendezett munkahelyre.
o A viták békés rendezése.
o hogy a tulajdonomat gondosan kezeljék.

Kötelességem
o hogy embertársaimmal tisztelettel bánjak. Az egymás barátságos üdvözlése segít abban, hogy jól
kijöjjünk egymással.
o mindig felkészülten jöjjenek az órára.
o az iskola egész területén és az iskolaépületben ügyeljenek a tisztaságra.
o mások tulajdonát gondosan kezeljék.
o bármilyen jellegű kár bejelentésére és a kár megtérítésére, ha az saját maga okozta.
o a lépcsőházi előírások betartása.
o a szekrényt a kijelölt helyen tartani.
o a hatályos házirend betartása.
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