Egy fedél alatt! – Az Iskola és az Egyesület „Együttélési szabálya”
Kedves Szülők!
Felhívjuk szíves figyelmeteket az Iskolai Házirendre, melynek betartása a délutáni
foglalkozásokon megjelentekre és kísérőikre is kötelező érvényű. A házirendet az iskola
honlapján teljes terjedelmében megtaláljátok.
Kérünk Benneteket, hogy az iskolai ingatlanok tisztaságát, épségét, a foglalkozások zavartalan
megtartását Ti és gyermekeitek is segítsétek!
Az iskolában elég sok rongálás történik, ennek kiküszöbölése érdekében idén nyáron
kamerarendszer kiépítésére is sor került. A felvételek visszanézésére a hatóság jogosult, így
károkozás esetén az Iskola vezetősége a rendőrséget értesíti.

A legfontosabb kérések az Iskola és az Egyesület részéről, melynek betartásával a közösen
létrehozott értékeinket és a foglalkozások színvonalát igyekszünk megtartani:
-

-

-

A délutáni sportfoglalkozások idején már csak a tornatermi és a sportudvari részeket
használhatjuk (Egyéb területeken a takarító nénik rendet raknak, takarítanak, ne tegyük
tönkre munkájukat bejárkálással!) Az iskola jobb oldali folyosója 17:00-tól egy
kordonnal van lezárva, amit kérünk vegyetek figyelembe!
A foglalkozások előtt és után se tartózkodjunk az öltözők és a tornaterem környékén,
mert a váltásoknál túl sokan vagyunk, nem férnek el tőlünk és sokszor egymástól sem
az érkező-induló gyerekek. A portánál, vagy az iskola előtt várakozzunk gyermekünkre
szülőként, ha szükséges. Az óvodás és elsős gyermekeket a kísérő szülő vagy nagyszülő
bekísérheti az öltözőig, ha kell az öltözőben vagy a folyosón tud segíteni az
átöltözésben. Ez foglalkozás előtt és után kb. egy 15 perces tevékenység, utána kérjük
hagyják el ők is az iskola területét.
A foglalkozáson résztvevők számára fenntartott öltözőkben a sportolók öltöznek,
lányok a lányoknak fenntartott öltözőben, fiúk a fiúknak fenntartott öltözőben és ez a
szülőkre/sportoló felnőttekre is így érvényes. Kérünk Benneteket, hogy a folyosón
segítsétek gyermeketek öltözését és szülőként lehetőleg ne menjetek be az öltözőkbe.

-

A multifunkcionális pálya használatánál figyeljünk az alábbiakra:
Magas sarkú cipővel, sáros cipővel, kismotorral, biciklivel, étellel-itallal, cigarettával,
minden olyan tárggyal, ami kárt okozhat benne, ne menjünk fel a rekortán pályára! A
pálya megközelítése „nézőként” a szomszédos utcából lehetséges.

Köszönjük, hogy fentiek betartásával segítitek az iskola és az egyesület munkáját!
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