
 
Pécsi Szieberth Róbert Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola 
 

HÁZIREND 
 
Kedves Tanulónk!  

Kedves Szülők! 

Kérünk, hogy a rövid házirend minden pontját 
tartsd be, hogy eredményes, sikeres legyél a 

tanév során! 

1. Reggel ¾ 8-ig kipihenten, a szükséges 
felszereléssel érkezz meg az iskolába! A 

tanítás 8 órakor kezdődik. Ne késs, hiszen 3 

késés egy igazolatlan órának felel meg! 
2. Iskolai tartózkodásod alatt az iskola 

épületére, tárgyaira, eszközeire vigyázz és óvd 

meg! Ha szándékosan rongálsz, meg kell 

térítened az okozott kárt!  
3. Az iskola nem vállal felelősséget az 

otthonról hozott személyes tárgyaidért és 

pénzedért. 
/pl. mobiltelefon, ékszer, tablet.stb/ 

Ha pénzt hozol az iskolába, kérlek, megőrzésre 

add át az iskolatitkárnak! 
4. Veszélyes dolgokat /szúró- vágó eszközök, 

tüzet okozó tárgyak, energia ital, gördeszka, 

stb./ tilos behozni az intézményünkbe! 

5. Ne feledd, az iskola a Te munkahelyed, 
ennek megfelelően tiszta, iskolába illő 

öltözékben jelenj meg! 

6. A tanórák rendjét mindig tartsd be, hogy 
minél több tudásra tehess szert! 

7. A felnőttekhez és a társaidhoz legyél mindig 

udvarias, előzékeny, köszönéssel üdvözöld 

őket! 

8. Az iskolába belépve kapcsold ki 

mobiltelefonodat (a tanórákon és az óraközi 
szünetekben egyaránt) és csak távozáskor 

kapcsold be! 

A tanórákon a mobiltelefonodat tanulást segítő 
eszközként használhatod a pedagógus kérésére, 

engedélyével. Ha ezeket a szabályokat nem 

tartod be, az órát tartó pedagógusnak át kell 

adnod mobiltelefonodat, melyet csak szüleid 
vehetnek át személyesen az igazgatótól. 

(Távolléte esetén az igazgatóhelyettestől) 

9. Ha problémád van, kérünk, bátran fordulj az 
osztályfőnöködhöz, a pedagógusokhoz, vagy 

keresd fel az iskolatitkárunkat! Segítünk 

Neked, intézkedünk az érdekedben! 
10. Az iskola mellékhelyiségeit használd 

rendeltetésszerűen! (tisztaság, öblítés, wc papír 

és villany takarékos használata) 

11. A hiányzásaidat 2 héten belül orvosi 
igazolással igazold!  

Szüleid a tanév során 3 tanítási napot 

igazolhatnak. 
12. Iskoládat csak engedéllyel, az alábbi 

időpontokban hagyhatod el: 

- órák után, illetve az ebéd után, 15óra, 15 óra 

30 és 16 órakor. 
Bízunk együttműködésedben és örömteli, 

tevékeny tanévet kívánunk Neked és 

Szüleidnek! 
A gyárvárosi iskola Dolgozói 

 

A házirendet megértettem, betartom: 
 

__________________________________ 

A tanuló aláírása 

 
A házirendet tudomásul vettem, elfogadtam: 

___________________________________ 

       Szülő, (gondviselő aláírása) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


