
Kiegészítés az iskolai rendtartáshoz (érvényes 2021. szeptember 2-tól):

I. A  SZAKTANTEREM  BELSŐ  RENDTARTÁSA (könyvtár, idegen nyelvi 
szaktanterem)

1. A tanulók a szaktanterembe tanítói felügyelettel mehetnek be.
2. Elfoglalják helyüket, melyet a tanító engedélye nélkül nem változtathatnak.
3. Minden tanuló ügyel a szaktanterem berendezésére.
4. A tanulóknak tilos:

- a tanító engedélye nélkül a didaktikai technikával manipulálni,
- a kiállított tárgyakat, könyveket, faliújságokat stb. megérinteni,
- a tanuló köteles magával vinni a szükséges tanszereket és a tanulókönyvet.

5. A tanterem elhagyása előtt rendet rak.
6. A hetes letörli a táblát, segít a tanítónak a segédeszközök szállításában.
7. A szaktantermet szintén tanítói felügyelettel hagyják el a tanulók.
8. A tanító köteles a szaktantermet az óra után bezárni.
9. A rendért a szaktanteremben az ott órát tartó pedagógus felel.

II. A KÉMIAI SZAKTANTEREM BELSŐ RENDTARTÁSA

1. A tanulók a kémiai szaktanteremben csak a tanító felügyeletével tartózkodhatnak. A 
kémiai eszközöket, üvegeket, kémcsöveket, edényeket, vegyszereket a tanulók csak a 
tanító felügyelete mellett használhatják, aki ügyel a biztonsági előírásokra (az edények, 
eszközök elmosása is tanári felügyelettel történik).

2. A kísérlethez szükséges vegyszereket csak a tanító készítheti elő. A laboratóriumba a 
tanulók behozhatják őket, de csak tanári felügyelettel. A mérgeket és egyéb veszélyes 
anyagokat a tanító hordja.

3. A tanulók a laboratóriumban csak olyan műveleteket végezhetnek, amelyek biztonsági 
szempontból megengedettek.

4. A tanulókat meg kell ismertetni a biztonsági előírásokkal.
5. A laboratóriumi munkákra előkészített termet mindig be kell zárni. Minden vegyszert 

elzárva kell tartani az arra kijelölt helyen.
6. A kémia szakos tanár hiányzása esetén a laboratóriumban nem szabad kémiai kísérleteket

végezni (helyettesítés esetén sem).

III. Szabályok a távoktatás idején
A távoktatás alatt a Microsoft TEAMS alkalmazást használjuk.

1. A távoktatás alatt a tanulók részvétele az órákon ugyanúgy kötelező, mint az iskolai   
oktatáson való részvétel. Ezért a gyermek törvényes képviselője felel.

2. A tanuló óráról való hiányzását (betegség, családi okok, technikai problémák) 
a törvényes képviselő köteles jelenteni és igazolni gyermeke osztályfőnökének.

3. Az órákra a tanulóknak készülni kell, feladatatokat határidőre elkészíteni, leadni,        
beküldeni.

4. A tanuló problémáját, kérdéseit időben jelzi a tanítónak. Amennyiben a tanuló nem     
 jelez problémát a feladat értelmezésével kapcsolatban a határidő lejárta előtt legalább 
24 órával, úgy a későbbi jelzést a tanító nem köteles a feladat értékelésekor figyelem-
be venni.

5.    Az osztálycsoportot, tantárgyi csatornát a tanuló csak a tanulási feladatokkal kapcso-



           latos kommunikációra használhatja, betartva az internetes kommunikáció általános 
illemszabályait.

6. A tanító kéréseit (válaszadás, visszajelzés, bejegyzés lájkolása stb.) a tanuló köteles 
betartani.

7. A tanítási órára a tanuló köteles bekapcsolni a kamerát /úgy, hogy a tanulót láthassa a
 tanító/ és a mikrofont is.

8. A tanulónak tilos az értekezletekről, a hang- vagy videóhívásokról felvételt készíteni!
9. A távoktatás alatt a tanulók teljesítményének értékelése érdemjegyekkel és szóbeli  

értékeléssel történik.
10. A távoktatás ideje alatt is kötelesek a tanulók betartani a viselkedési szabályokat.       

Abban az esetben,ha a tanuló nem megfelelően viselkedik az online órán, az iskolai 
            rendtartás szabályai szerint fogunk eljárni (figyelmeztetés, megrovás…)

László Ildikó, isk. igazgató


