A hetesek kötelességei
- az órát tartó pedagógus érkezésééig különösen ügyelnek a folyosókon és az osztályteremben lévő rendre, valamint az ott lévő értékekre
(pl. interaktív tábla és felszerelése),
- felírják a dátumot, a hiányzókat, az ellenőrző-hiányt a hetesi füzetbe és a táblára is,
- minden óra előtt gondoskodnak arról, hogy a teremben legyen elegendő kréta, legyen szivacs (szivacsot is rendszeresen mossák ki) és
tisztára legyen törölve a tábla (kivéve, ha valamelyik tanár üzenetet hagy ott az osztálynak),
- elkérik az ellenőrzőt mindenkitől, a tanári asztalon padsoronként - azaz három sorba - rendezik
- azonnal jelentik az ügyeletes tanárnak - a tanítás előtti és a szünetekben történő - rendbontást, károkozást
- gondoskodnak a terem rendjéről, felelősek a terem tisztaságáért (a szemetes kuka körül és a folyosói részen is), felszólításukra köteles
minden tanuló a padjában - illetve a saját padja, szekrénye körül – rendet tartani
A tanítási - ha a tanár nem érkezik meg 5 perccel a becsengetés után a tanterembe, a hetes kötelessége ezt jelenteni a tanáriban vagy
az igazgatói irodában
órák
- minden óra elején jelentik a hiányzókat és az ellenőrző-hiányt, valamint a tanár megérkezéséig történt esetleges rendkívüli eseményeket
elején
az órát tartó pedagógusnak
Jó idő esetén:
Minden
szünetben - az osztályból kiküldik a tanulókat az udvarra (ha sár, latyak van, akkor cipőt váltatnak), utoljára hagyják el a folyosót
- az udvaron segítenek az ügyeletes tanároknak (pl. figyelik, hogy az óvoda környékén hangoskodó, rohangáló tanulókat, s szólnak az
ügyeletes nevelőnek)
- felügyelnek a házirend – osztályteremben és az egész iskola területén való – betartására
Rossz idő esetén:
- felügyelnek a házirend – osztályteremben és az iskola területén való – betartására
- gondoskodnak – az utolsó órát tartó pedagógussal együtt – a tanterem tisztaságáról és rendjéről (szemét összeszedése, székek
Tanítás
végeztével felhelyezése a padra (előtte: figyelmeztetik társaikat, hogy a tanítás befejeztével széküket tegyék fel a padra), a tábla tisztítása, a szivacs
kimosása, ablakok zárása (tanári engedéllyel), a lámpák leoltása, a tanterem bezárása)
- a heteseket az osztályfőnök osztja be a névsor szerint
Egyéb
feladatok - osztott órák esetén, ha a kijelölt hetesek egyike sincs a csoportban, a névsor szerint következő tanuló végzi a hetes feladatait
- nevelő távollétében a gyermekeknek kötelessége a hetes utasításait betartani
- testnevelés órára átviszik az ellenőrző-könyvet (ha nincs az osztályban külön ellenőrző-felelős), majd odaadják azt az órát tartó
tanárnak; az óra végén kötelesek visszahozni az ellenőrzőket az osztályba; amennyiben az utolsó óra a testnevelés, az órát tartó tanár
osztja szét az ellenőrzőket a tanulóknak
- folyamatosan tájékoztatják az osztályfőnököt a hét eseményeiről
- ha a kijelölt hetesek valamelyike hiányzik, feladatait a névsorban következő tanuló látja el
- a hetesek munkáját az osztályfőnök és minden érintett pedagógus ellenőrzi és értékeli
- a hetesi füzet bejegyzéseiért a hetesek a felelősek; a füzet megrongálódásáért is ők felelnek
- a hetesi kötelezettségek megszegése a házirend megsértése, elhanyagolása fegyelmi vétségnek minősül
¾ 8-tól a
tanítás
végéig

