Földváry Károly Általános Iskola
A Házirend 2-es számú melléklete

Illemkódex
Iskolánk minden tanulójától elvárható, hogy betartja az emberi együttélés írott és íratlan
szabályait, védi és segíti fiatalabb diáktársait. Megadja a tiszteletet a felnőtteknek, tanárainak
és szüleinek és diáktársainak. Előzékeny az idősebbekkel, a nőkkel és a betegekkel
szemben. Tartózkodik a durvaságtól, jellemtelenségtől és a trágár beszédtől.
AZ UDVARIAS, FIGYELMES TANULÓ










tiszteli szüleit, tanárait, az iskola dolgozóit és diáktársait,
elismeri, ha másnak van igaza, és belátja tévedéseit,
megtiszteli társait értelmes, választékos beszédével,
türelmes társaival,
mindig betartja a játék és sport szabályait,
ha vita alakul ki, udvariasan érvel,
óvja, tisztán tartja környezetét,
előzékeny a családtagokkal, idősekkel, tanáraival,
udvariatlanságáért elnézést kér,

I. KÖSZÖNÉS, BEMUTATKOZÁS

A köszönés az udvariasság követelménye, de a visszaköszönés mindenkitől
elvárható.

Ha felnőttekkel találkozunk, köszönjünk előre!

Mielőtt belépek valahová, kopogok!

Ha valahová belépünk, köszönjünk, mert mindig az érkezőnek illik előre
köszönnie!

Érthetően, hangosan köszönjünk!

Tartsunk szemkontaktust azzal, akinek köszönünk!

A fiú köszönjön előre a lánynak!

A fiatalabb köszöntse előbb az idősebbet!

Bemutatkozásnál az idősebb, illetve a nő nyújtsa előre a kezét!

Mindig teljes nevünkkel mutatkozzunk be!
II. TÁRSALGÁS







A társalgási stílusunk legyen tisztelettudó a felnőttekkel, a diáktársainkkal
egyaránt.
Kerüljük a csúnya szavak használatát!
Mellőzzük az ” én mindenkinél mindent jobban tudok” viselkedést!
Érthetően, megfelelő hangnemben beszéljünk (se túl hangosan, se túl halkan).
Ha valaki segítséget kér tőlünk, udvariasan hallgassuk meg, és próbáljunk
együttműködni vele!
Ha vitába keveredünk, tisztelettudóan érveljünk!

III. ÉTKEZÉS








Evés előtt és után mindig mossunk kezet!
Az evőeszközöket rendeltetésszerűen használjuk!
Evés közben a lehető legkisebb zajt okozzuk!
Tele szájjal nem illik beszélni!
Ha köhögnünk, tüsszentenünk kell, azt az asztaltól elfordulva, zsebkendőt
használva tegyük!
Étkezés után tegyük rendbe a környezetünket!
Étkezésünk legyen egészséges, fejlődésünknek megfelelő. Nem javasolt a
chips, energiaital, rágógumi fogyasztása.
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IV. KÖZLEKEDÉS






A lehető legnagyobb körültekintéssel, óvatossággal, a közlekedési szabályok
betartásával közlekedjünk!
Vigyázzunk a magunk és a másik ember testi épségére!
A tömegközlekedési eszközökön és az utcán nem illik tolakodni, szemetelni,
hangosan beszélni, étkezni!
Idősebbeknek, terhes kismamáknak, kisgyermekkel utazóknak, betegeknek
adjuk át a helyünket!
Nyaralás, szórakozás közben is tartsuk be a közlekedési szabályokat!

V. KÖZVETLEN KÖRNYEZET

A tantermet úgy kell egész nap használni és elhagyni, hogy az tükrözze a tanuló
elvárható rendszeretetét. A padban ne maradjon se ételmaradék, se szemét.

Vigyázzunk a berendezési tárgyak épségére, a falak és szekrények tisztaságára

Firkálással ne rongáljuk a padokat, székeket, szekrényajtókat és a falakat.

A mosdót kulturáltan használjuk. Távozáskor olyan állapotok maradjanak, amilyet
belépéskor látni szeretnénk.
VI. KIRÁNDULÁS

Ügyeljünk rá, hogy a jókedv ne lépje túl a megengedett határt, nem illik
hangoskodni, kiabálni!

Figyeljünk arra, hogy magatartásunk alapján véleményt mondhatnak a szülői házról,
iskolánkról, városunkról.

Ügyeljetek a környezet tisztaságára, ne szemeteljünk!
VII. ÖLTÖZKÖDÉS

Az öltözködés tükrözi az egyén magával és másokkal szembeni igényességét,
többiek iránti megbecsülését.

Az iskolában ápoltan, tisztán jelenjünk meg!

Mindig az évszaknak, alkalomnak megfelelően öltözködjünk!

Kerüljük a szélsőséges divatirányzatokat!

Testékszerek viselése balesetveszélyes, kerüljük ezek használatát!

Kerüljük azokat a ruhadarabokat, amelyek inkább szórakozóhelyekre és nem
iskolába valók!
VII. ÜNNEPEK

Az ünnepet, az ünnepi műsor készítőit tiszteljük meg viselkedésünkkel,
öltözködésünkkel egyaránt!

Rágógumit rágni illetlenség!

Nemzeti Himnuszunk és a Szózat felhangzásakor álljunk vigyázzba és
énekeljünk!

Az ünnepélyeken, előadásokon, rendezvényeken tetszésünket ne füttyel,
kiabálással, hanem tapssal fejezzük ki!

Ünnepeinken viseljük az iskolai ünneplő öltözetet és az iskola jelképeit, a
kékszínű címeres nyakkendőt és/vagy a jelvényt
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