A folyosói ügyeletesek feladatai és kötelességei
7. 40

- Elkérik a nevelőiből az ügyeletesi kitűzőt, s felteszik a felső ruházatukra jól látható helyre.
- Elkérik a nevelőiből az ügyeletesi füzetet (földszinti és emeleti külön van). Az ügyeletesi füzetbe felírják olvashatóan: minden
nap az aznapi dátumot, a saját teljes nevüket, osztályukat.

- Elkérik a nevelőiből a felsős osztálytermek kulcsát. A földszinti ügyeletesek az 5. 6. osztályt nyitják, az emeleti ügyeletesek
pedig a 7. 8. osztály termét ¾ 8-kor, azaz a csengetéskor. A kulcsokat az osztályteremben a nevelői asztalon hagyják.
- Amint kinyitották a termeket, a táskájukat leteszik az osztályuk termébe, előkészülnek az 1. (ha testnevelés óra az első, akkor
a 2. órára.)
- A hétfői napokon sorakozó van, ekkor nem nyithatják ki a termeket ¾ 8-kor, mindenki megy sorakozni az aulába, a folyosói
ügyeletesek is.
- Ügyelnek arra, hogy mindenki az osztálytermében legyen.
- Ha valaki indokolatlanul tartózkodik a folyosón (szórakozik, hangoskodik, rohangál stb.), azt küldjék vissza a tantermébe.
- Ha az ügyeletesre nem hallgat a tanuló, írják föl a reggel kapott füzetbe a renitens (rendbontó) nevét, s azt is, miben vétett a házirend
ellen, s szóljanak az ügyeletes nevelőnek.
- Ha bármelyik osztályban hangoskodás, verekedés stb. van, szóljanak az ügyeletes nevelőnek.
Testnevelés óra előtti - Ha testnevelés óra következik, akkor csak becsengetés után mennek átöltözni, tehát késnek a testnevelés óráról, de max. csak 5-6 percet!
- Ez akkor is érvényes, ha testnevelés óra az 1. órájuk!
ügyelet
- Ha a testnevelés óra utáni szünetben ügyelnek, előbb mennek átöltözni max. 5-6 perccel az óra vége előtt, hogy kicsengetésre a
Testnevelés óra
helyükön legyenek. Szólnak a tanár úrnak előtte, hogy ők ügyeletesek, menniük kell átöltözni! Igyekeznek vissza az ügyeletesi helyükre.
utáni ügyelet
Jó idő esetén minden - Jó idő estén minden tanuló kinn tartózkodik az udvaron, (ők benn maradnak), mindenkit küldenek ki az udvarra.
- Ha valaki a mosdóba szeretne bemenni az épületbe, akkor egyszerre csak 2 fiút és 2 lányt engedhetnek be, s ha azok visszamennek az
szünetben
udvarra, akkor mehet a következő 2-2.
- Ha bármi rendbontást tapasztalnak az épületben (focizás, labdázás, verekedés, rohangálás, rongálás stb.), rászólnak, ha ez nem használ,
fölírják a rendbontó nevét, s azt is, miben vétettek a házirend ellen, s szólnak az ügyeletes nevelőnek.
- Ha valaki a mosdóba szeretne menni, egyszerre csak 2 fiút és 2 lányt engedhetnek be, s ha azok végeztek, akkor mehet a következő 2-2.
Rossz idő esetén
- Ha bármi rendbontást tapasztalnak az épületben (focizás, labdázás, verekedés, rohangálás, rongálás stb.), rászólnak, ha ez nem használ,
minden szünetben
fölírják a rendbontó nevét, azt is, miben vétettek a házirend ellen, s szólnak az ügyeletes nevelőnek.
Az ügyelet végén (az - Fölviszik a jelvényüket és a folyosói ügyeletesi füzetüket a nevelőibe, s odaadják az iskolatitkárnak vagy valamelyik tanárnak, aki
átnézi, s lepecsételik a leadott füzetet minden nap.
5. szünet végén)
Egyéb szabályok
- A folyosói ügyeletesek a mosdó környékén, az aulában és a folyosón ügyelnek. Különösen ügyelnek arra, hogy az ivókút és a
mosdók környékén se történjen rongálás.
- Az osztályfőnök beosztása szerint naponta 2-2 tanuló lát el ügyeletet a folyosókon (2 fő a földszinten, 2 fő az emeleten). Az ügyeletet
elcserélni csak az osztályfőnök, az igazgatóhelyettes vagy az igazgató engedélyével szabad.
- Az ügyeletesi füzet bejegyzéseiért az ügyeletesek a felelősek; megrongálódásukért is ők felelnek. Az ügyeletesi kötelezettségek
megszegése a házirend megsértése, elhanyagolása fegyelmi vétségnek minősül. Az ügyeletes tanulók munkáját az igazgató, az
igazgatóhelyettes és osztályfőnök ellenőrzi, de az értékelésben minden érintett pedagógus részt vesz.
7. 45 – 8.00
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