
Magyarajkú Gyermekekért Egylet

Iskolai Házirend
Schulhaus Zopf

1. Az iskolai tanítás szerdai napokon 13:30 órakor kezdődik és 15:00 óráig tart. Az iskola
épületébe a gyerekek a pedagógusokkal együtt léphetnek be, a bejárati ajtót ill.tantermeket
nyitó kulcsok a pedagógusoknál vannak. Kérjük, hogy az akadálytalan bejutás érdekében
mindenki időben érkezzen.

2. Az iskola épületében szülők nem tartózkodhatnak.

3.Kérjük a szülőket, amennyiben gyermeküket kísérik, pontosan érkezzenek értük a tanítás
végeztével: a foglalkozás után a gyermekek felügyeletét nem tudjuk vállalni.

4. A tanórát 5-10 perces szünettel szakítjuk meg, ilyenkor felügyelet mellett az udvaron
tartózkodnak a gyerekek. Uzsonnájukat is ekkor fogyaszthatják el, a tantermekben ill.az iskola
épületében étkezni nem lehet.

5. Az iskolai foglalkozáshoz szükséges alapfelszerelések az íróeszköz, valamint egy füzet. Az
ezen felül esetleg szükséges felszerelést az osztályt tanító pedagógus határozza meg. Egyéb,
a tanuláshoz nem szükséges eszközöket a gyerekek lehetőleg ne hozzanak magukkal, értük
az iskola felelősséget nem vállal.

6. Az iskola kérése, hogy havas,sáros, esős időjárás esetén a gyermekek utcai cipőjüket a
tanterembe lépés előtt vegyék le.

7. Kérjük a szülőket, hogy gyermekük ruházatát, felszerelését ellenőrizzék. Semmilyen
veszélyes tárgy (szúró, vágó, éles eszköz) ne legyen náluk. Tilos az iskola területére tűz-,
robbanás-, ill. balesetveszélyes tárgyakat hozni.

8. 2. osztálytól kezdve a gyermekek tanévente két alkalommal bizonyítványt kapnak,melynek
osztáyzata a svájci iskolájukban kiállított bizonyítványukba is bekerül. Bizonyítványt az a diák
kaphat, aki a tanítási alkalmak legalább felén részt vesz. A bizonyítványt a svájci iskolai
osztályfőnöknek kell átadni, aki azt később visszajuttatja a tanulóhoz.

9. Amennyiben a gyermek betegség, vagy egyéb ok miatt az iskolai foglalkozáson nem tud
részt venni, kérjük, hogy jelezzék a pedagógusnak.

10. Az iskola berendezését, taneszközeit mindenki óvja, a helyiségeket tartsa tisztán,
rendben. Károkozás esetén -szándékosságtól függetlenül- a kárt okozó és családja köteles az
okozott kár megtérítésére.

11. A házirend módosítására akkor kerülhet sor, ha a szülők erre javaslatot tesznek, s ezt a
nevelőtestület elfogadja, ill.ha a nevelőtestület a módosításra javaslatot tesz.
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12. Médiakódex: A DSG (1992. évi adatvédelmi törvény) értelmében alapvetően nem
készítünk a gyerekekről az iskolában és óvodában felvételeket (kivétel: jelenleg a
MAGYE családok által elérhető Google Photos albumba.)

A nyilvános rendezvényeken ún. «tömegfelvételek» fotók, videók készülhetnek, melyeken a
szereplők távolról láthatók, nem felismerhetők.

Saját rendezvényeinken (Mikulás, Farsang, Évzáró az óvodában) a szülők a saját
gyermekükről, saját felelősségükre készíthetnek felvételt.

Egyéb esetekben, külön projektek során külön engedélyt kérünk felvétel készítéséhez az
érintett szülőktől.

Amennyiben valaki nem járul hozzá, hogy gyermekéről fényképek készüljenek, jelezze a
bejelentkezésnél az arra vonatkozó részben.

A beiratkozással a szülő igazolja, hogy a házirendet elolvasta, illetve tudomásul vette.

Steiner Emese
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