Funside School Házirend
Házirendünk vonatkozik mindenkire, aki a Funside School által szervezett bármelyik tanfolyamon,
tréningen vagy más foglalkozáson vesz részt.
Megérkezés és hazaindulás, valamint a helyszínnel kapcsolatos tudnivalók:


Kérjünk a tanulókat és kísérőiket, hogy a foglalkozásokra időben érkezzenek, valamint a
gyermekekért – amennyiben a foglalkozás végét a szülő vagy a kísérő nem a helyszínen várja
meg – úgy a foglalkozást követően is legkésőbb a foglalkozás végére érkezzen meg a tanulóért.
A foglalkozások helyszíne legkorábban az adott óra előtt 30 perccel fogadja a tanulókat és
kísérőiket. Az iskola az adott napi utolsó foglalkozást követően 10 perccel zár.



A tanulókért minden esetben egy felnőtt kísérőnek kell érkeznie, kivétel, ha a jelentkezési
lapon külön jelezték, hogy a tanuló önállóan is hazaengedhető. Amennyiben ezt a jelentkezési
lapon nem hagyták jóvá, úgy a tanulónak tilos az iskola területét a foglalkozások alatt elhagynia
az érte érkező kísérő nélkül. Amennyiben a korábban megadott információk változtak, úgy azt
írásban kell jelezni az iskola vezetői felé.



Az épületbe való be- és kilépést követően, az épület közösségi terein (az épület bejárata és az
iskola bejárati ajtaja közötti minden terület ide értendő) kötelező a szomszédok nyugalmának
megzavarása nélkül, csöndben és gyorsan áthaladni mind a foglalkozásokra jövet, mind a
foglalkozásokat követően. Mindez nagyon fontos közös érdekünk az iskola zavartalan és
sikeres működése érdekében! Köszönjük!



Az épület teljes területén tilos a dohányzás, amely vonatkozik a szülőkre és minden kísérőre is.



Az iskola területére tilos behozni minden olyan tárgyat és anyagot, amelyek veszélyesek
lehetnek az életre, egészségre és testi épségre, beleértve a tűzgyújtásra alkalmas eszközöket.



A tanulók kötelesek megőrizni és kezelni az előírásoknak megfelelően az iskola létesítményeit,
felszereléseit, valamint az oktatás során felhasznált eszközöket valamint saját, az iskolában
hozott értékeit. A tanuló felelős a rábízott tárgyakért, ezek megrongálása, engedély nélküli
elvitele kártérítési kötelezettséget von maga után. A helyszín létesítményeiben (ideértve, de
nem kizárólagosan: falak, padló, bútorok), valamint az iskola vagy más tanulók taneszközeiben
vagy személyes tárgyaiban okozott kár megtérítése a tanuló szüleinek felelőssége.



Az iskola közösségi helyiségeiben a tanfolyamok ideje alatt a tanulók szülei és kísérői, valamint
az iskola munkatársai és az iskola által meghívott megfigyelők tartózkodhatnak. Az órák ideje
alatt az iskola közösségi helyiségeiben (beleértve az előteret és a konyhát) más - a
tanfolyamokon nem résztvevő - gyermek csak szülői (vagy kísérői) felügyelettel tartózkodhat.



Az iskolában nagyobb értékű tárgyak, felszerelések (pl. óra, ékszer, laptop, telefon, technikai
eszközök) vagy készpénz hozatala csak saját felelősségre szabad, az iskola vezetői felelősséget

ezekért a tárgyakat – beleértve az esetlegesen hátrahagyott, vagy az itt tartózkodás alatt
felügyelet nélkül hagyott tárgyakat – nem vállalnak.
Foglalkozások:


Tilos az oktatók utasítását szándékosan megszegni. Tilos destruktív viselkedéssel a
foglalkozások menetét akadályozni, másokat a foglalkozások hasznos eltöltésében és a
tanulásban szándékosan akadályozni.



Tilos más tanulók vagy az oktatók testi épségét veszélyeztetni. A verekedés, a másik ember
emberi méltóságának, testi épségének megsértése súlyos vétségnek nyilvánul, felelősségre
vonást eredményez.



Tilos az iskolában olyan ruhadarabokat viselni, amelyen másokra nézve sértő kifejezések
szerepelnek vagy jellegükből adódóan iskolába nem valók, ideértve – de nem kizárólagosan
– olyan nadrág, póló vagy szoknya viselése, amely túlságosan kihívó jellegű, vagy amely alól az
alsónemű kilátszik.

Egészség:


A közösség érdekében tilos a foglalkozásokra fertőző betegként megérkezni (beleértve, de
nem kizárólagosan: láz, torokfájás, hányás, hasmenés, váladékozó szembetegség, gennyes fülés orrfolyás).



Amennyiben a tanulónak olyan allergiája, érzékenysége, más egészségügyi jellemzője –
ideértve a pszichológiai vagy szervi okok miatti magatartási vagy viselkedési problémákat –
van, amelyről a foglalkozások vezetőinek is tudnia kell a gyermek biztonságos felügyeletének
érdekében, úgy azt feltétlenül jelezni kell a jelentkezési lapon. Ezt az iskola vezetői minden
esetben megfelelő diszkrécióval kezelik. Amennyiben a korábban megadott információk
változtak, úgy azt írásban kell jelezni az iskola vezetői felé.

Betegség vagy más okból történő visszamondás:


A visszamondás feltételeit a mindenkori Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza.

A Házirend megsértése:


Az iskola vezetői fenntartják a lehetőségét annak, hogy a Házirend megsértése, másokat bántó
illetve önmagára vagy másokra nézve veszélyt jelentő magatartás esetén, vagy amennyiben
úgy ítélik meg, hogy fegyelmezési célból szükséges, ideiglenesen megtiltsák, hogy a tanuló
részt vegyen egy-egy adott foglalkozáson.



A Házirend rendszeres – vagy akár egyszeri súlyos – megsértése esetén a tanulót a
tanfolyamból az iskola vezetői ideiglenesen vagy végleg kizárhatják. Ez esetben a tanfolyam
adott havi díja részlegesen sem kerül visszatérítésre.



A szervezők fenntartják a jogot, hogy rossz magaviselet esetén a jövőben megtagadják a tanuló
újbóli fogadását az iskola tanfolyamaira vagy más szervezett foglalkozásaira.

Egyéb rendelkezések:


A Szülőknek lehetőségük van kérdéseikkel, észrevételeikkel, panaszaikkal az iskola vezetőihez
fordulni (az iskola mindenkori nyitva tartási idejének megfelelően).



Minden, a Házirendben nem szabályozott kérdésben a hatályos Ptk. rendelkezései érvényesek.

A jelentkezéskor megadott személyes adatokat a személyiségi jogok tiszteletben tartásával az iskola
bizalmasan kezeli, a rendelkezéseknek megfelelően tárolja és harmadik félnek soha nem adja ki.
A Házirend a jelentkezési lap részét képezi. A tanulók és szüleik a jelentkezés elküldésével elismerik,
hogy elolvasták, megértették és rájuk vonatkozólag kötelező érvényűnek tekintik az iskola Házirendjét.
Érvényes: 2018. január 1-től visszavonásig.

