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Házirend 
 

mely a Bábolnai Általános Iskola 
tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza 

a magasabb szabályok előírásai alapján. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intézményi adatok 
 

 neve: BÁBOLNAI ÁLTALÁNOS ISKOLA  
 
 székhelye: 2943 BÁBOLNA, TOLDI MIKLÓS ÚT 24. 

 
 alapító szerve: BÁBOLNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 
 felügyeleti szerve: KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ 

KÖZPONT 
 
 
Jogszabályok 
 

 a Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény; 
 a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet; 
 a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 331/2006. (XII.23.) számú 

kormányrendelet; 
 a 149/1997. (IX.10.) kormányrendelet; 
 továbbá az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései alapján 

készült. 
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A házirend célja és feladata 
 

1.     Az iskola házirendje állapítja a jogszabályokban meghatározott tanulói jogok 
gyakorlásának és - a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül - a kötelezettségek 
végrehajtásának módját, továbbá az iskola, kollégium által elvárt viselkedés 
szabályait. 

2.      A házirendben foglaltak célja biztosítani az iskola törvényes működésének, az 
iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósításának, valamint a tanulók iskolai 
közösségi életének megszervezését. 

 
A házirend hatálya  
 

1.      A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók 
szüleinek, gondviselőjének, az iskola minden dolgozójának. A házirend szabályai 
vonatkoznak minden olyan személyre, aki az iskola területén, épületében tartózkodik. 

2.      A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve 
tanítási időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai 
program alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók 
felügyeletét.  

3.      A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek 
betartani a házirend előírásait. 

 
A házirend nyilvánossága  
 
1. A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az 

iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie.  
2. A házirend egy-egy példánya megtekinthető  

 az iskola irattárában;  
 az iskola könyvtárában;  
 az iskola nevelői szobájában;  
 az iskola igazgatójánál;   
 az iskolai honlapon. 

3. A házirend egy példányát – törvényi előírásnak megfelelően – az iskolába történő 
beiratkozáskor a szülőnek át kell adni, ill. ismertetni kell, amit aláírásával igazol. 

4. Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek 
tájékoztatást tart, illetve rendelkezéseit, szabályait minden tanév elején megbeszéli: 
 a tanulókat osztályfőnöki órán;  
 a szülőket szülői értekezleten.   

5. A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, 
igazgatóhelyetteseitől, valamint az osztályfőnököktől a nevelők fogadó óráján vagy – ettől 
eltérően – előre egyeztetett időpontban. 
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Általános tanulói jogok  
 
     A tanulói jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától kezdve gyakorolja, melyek a 
következők: 
A tanuló joga, hogy: 

1. napközi otthoni, tanulószobai ellátásban részesüljön,  
2. válasszon a választható tantárgyak és foglalkozások közül, a köznevelési törvény által 

előírtak szerint. 
3. szakértői bizottság vagy orvosi javaslatra, illetve szülői kérésre, alapos indok esetén 

magántanuló legyen, továbbá kérheti felmentését a tanulói foglalkozások alól 
(megfelelően alátámasztott szakvélemény esetén),  

4. jogszabályban meghatározott eljárás szerint – független vizsgabizottság előtt adjon 
számot tudásáról, 

5. kérje átvételét másik azonos vagy más típusú nevelési-oktatási intézménybe,  
6. választó, választható legyen a diákképviseletbe, részt vegyen a diákönkormányzat 

munkájában, tagja legyen az iskolán kívüli társadalmi szervezetnek,  
7. szeptember folyamán megtudja a tantárgyi minimumkövetelményeket.  
8. javaslatot tehet a magatartás és szorgalom értékelésére, s azt az osztályfőnök képviseli 

az osztályozó értekezleten,  
9. rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön, 
10. az oktatási intézményben, biztonságban és egészséges környezetben neveljék és 

oktassák, 
11. személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák,  
12. védelmet kell biztosítani számára a fizikai és lelki erőszakkal szemben, a tanuló nem 

vethető alá testi fenyítésnek, 
13. a tanuló joga, hogy vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzeti vagy etnikai 

önazonosságát tiszteletben tartsák, és azt kifejezésre juttassa, feltéve, hogy a jogának 
gyakorlása nem ütközik jogszabályba, nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem 
korlátozza a társai tanuláshoz való jogának gyakorlását. 

 
Általános tanulói kötelezettségek  
 

1. A tanuló kötelessége, hogy megtartsa a házirendben, a szervezeti és működési 
szabályzatban foglaltakat, rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással részt 
vegyen a kötelező és választott foglalkozásokon.  

2. Iskolánk minden tanulójának elsőrendű kötelessége az iskolai munkában legjobb 
tudását nyújtani, minden foglalkozásra magával hozni a szükséges felszerelést, 
valamint ellenőrző könyvét, s abba érdemjegyeit beírni, azokat tanáraival, majd 
szüleivel aláíratni. 

3. A tanuló (a közösség) az általa elvállalt feladatok – a meghatározott határidőn belüli –
végrehajtásáért felelősséggel tartozik. Kötelessége, hogy az osztályfőnöke vagy 
szaktanárai/tanítói által meghatározottak szerint és felügyeletével közreműködjön saját 
környezete, az általa használt eszközök rendben tartásában, megóvásában. 

 
4. A tanuló kötelessége, hogy:  

 
a. az iskola tanárai, dolgozói és tanulótársai emberi méltóságát és jogait 

tiszteletben tartsa. Jogellenes a mások bántalmazása, megalázása, 
egészségének és testi épségének veszélyeztetése, s így e cselekedet már első 
esetben is súlyos büntetéssel vagy fegyelmi eljárással büntethető. 
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b. elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket;  
c. betartsa és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, illetve a 

nevelőitől hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat;  
d. azonnal jelentse az iskola valamelyik dolgozójának, ha saját magát, társait 

vagy másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen 
rendkívüli eseményt (pl. természeti katasztrófát, tüzet, robbantással történő 
fenyegetést) vagy balesetet észlel; 

e. azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének – amennyiben ezt állapota 
lehetővé teszi -, ha rosszul érzi magát, vagy, ha megsérült;  

f. megismerje az épület kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti 
gyakorlatában;  

g. rendkívüli esemény (pl. természeti katasztrófa, tűz, robbantással történő 
fenyegetés) esetén pontosan betartsa az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, 
valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírásokat;  

h. váltócipőt viseljen az iskolában. 
 

5. A testnevelési órákra, edzésekre, sportfoglalkozásokra vonatkozó külön szabályok: 
 

a. a tanuló a tornateremben csak pedagógus, vagy edző felügyeletével 
tartózkodhat; 

b. a sportfoglalkozásokon a tanulóknak – az utcai ruházat helyett – 
sportfelszerelést (pl. tornacipőt vagy edzőcipőt, pólót, trikót, tornanadrágot, 
tornadresszt, zoknit, melegítőt) kell viselniük; 

c. a tornaterembe semmiféle enni vagy innivalót nem vihet be, illetve nem 
fogyaszthat; 

d. a sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, 
lógó fülbevalót, minden olyat, amely testi egészségét veszélyezteti; 

 
6. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben 

iskolaorvos és iskolai védőnő biztosítja. 
7. Az iskolaorvos elvégzi – vagy szakorvos részvételével biztosítja – a tanulók 

egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken: 
a. fogászat: évente egy alkalommal, 
b. gyermekorvosi vizsgálat: évente egy alkalommal, 
c. valamint a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók vizsgálata a hetedik 

évfolyamon. A szűrővizsgálatokról írásban értesíti az osztályfőnök a szülőt, a 
szülő írásban jelzi hozzájárulását. Írásban kell jelezni a szülőnek azt is, ha nem 
járul hozzá a szűrővizsgálathoz, más orvost választ. 

8. Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente két 
alkalommal, szülői kérésre többször is. 

9. Beteg gyermek nem látogathatja a nevelési-oktatási intézményt. Betegség esetén 
telefonon értesítjük a szülőt. A megbeszéltek alapján a tanuló: 

a. hazamehet, jönnek érte, 
b. orvoshoz mehet, felnőtt kísérje, 
c. felügyeletét ellátjuk, míg a szülő megérkezik, 
d. elkülönítéséről gondoskodunk. 
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A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok 
 

1. A tanév első tanítási napján az osztályfőnök tájékoztatást ad azokról a baleset- és 
tűzvédelmi szabályokról, melyeket a tanuló testi épségének védelmében köteles 
megtartani. Ennek alapján a tanuló kötelessége, hogy: 

 Óvja saját és társai testi épségét, egészségét. 
 Elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztonságát védő ismereteket. 
 Betartsa, és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, illetve a 

nevelőitől hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat. 
 Tűzveszélyes, tüzet okozó anyagokat (gyufát, petárdát, öngyújtót, stb.) az 

iskolába hozni tilos, illetve az iskola által szervezett iskolán kívüli 
programokra elvinni tilos. 

 Sérülést okozó, veszélyes tárgyakat az iskolába hozni tilos. 
 Az udvaron kavicsot, köveket, sérülést, balesetet okozó tárgyakat dobálni, az 

épület ablakain bármely tárgyat kidobni tilos. 
2. A technika-, testnevelés-, kémia-, fizikaórák sajátos baleset- és tűzvédelmi szabályait a 

tanító szaktanárok ismertetik a tanév első tanóráján. 
3. Tilos az iskolában hivalkodó ékszerek, divatcikkek és a tanulók életkorának nem 

megfelelő kozmetikai szerek használata. 
4. Dohányozni az iskola területén tilos. 
5. Alkoholfogyasztás az iskola épületében, iskolai rendezvényeken szigorúan tilos. 
6. Drog, energiaital behozatala az épületbe, terjesztése és fogyasztása tilos. 
7. Az iskolai kirándulásokra, túrákra, erdei iskolákra, táborokra is érvényesek a 

szabályok. 
 
 
A tanulók közösségei  
 
Az osztályközösség  
 

1. Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget 
alkotnak. Az osztályközösség élén – mint pedagógus-vezető – az osztályfőnök áll.  

2. Az osztály tanulói maguk közül – az osztály képviseletére, valamint közösségi 
munkájának szervezésére – az alábbi tisztségviselőket választják meg:  

- két fő képviselő az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe. 
 
 
Az iskolai diákönkormányzat  
 

1. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, 
szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.  

2. Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott 
képviselőkből álló diákönkormányzat vezetősége irányítja.  

3. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott pedagógus 
segíti.  

4. Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő 
pedagógus látja el. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és 
egyetértési jog gyakorlása előtt a diákönkormányzatot segítő pedagógusnak ki kell 
kérnie az iskola diákönkormányzat vezetőségének véleményét. 
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A tanulók, a szülők tájékoztatása és véleménynyilvánításának biztosítása 
 

1. Az iskola egészének életéről, a tervekről, feladatokról, eredményekről tanévnyitó és 
tanévzáró ünnepélyen, az általában évente többször megjelenő értesítőben, az 
aktualitásokról szóbeli és írásbeli hirdetésekben (faliújságokon, televízión és a honlapon 
keresztül) tájékoztatjuk a tanulókat. 

2. A diákok jogairól és kötelességeiről a tanulókat az adott tanév első osztályfőnöki óráján 
az osztályfőnök tájékoztatja. 

3. A tanuló joga különösen, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon 
véleményt nyilvánítson minden kérdésről, az őt nevelő, oktató pedagógus munkájáról, 
az iskola működéséről, az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz és az iskolaszékhez 
kérdést intézzen, s arra a megkereséstől számított 30 napot követő első ülésen vagy 
megbízottja révén érdemi választ kapjon. 

4. A tanulói véleménynyilvánítás elsődleges formái: 
 osztályképviselők, DÖK tisztségviselők megbeszélései a diákönkormányzat 

munkáját segítő pedagógussal, 
 osztályfőnöki óra, tanóra, 
 képviselet az Iskolaszékben, a nevelőtestületi, iskolavezetőségi értekezleteken, 
 képviselet az osztály szülői értekezletén, 
 az iskolai életre vonatkozó kérdőíves felmérés, összhangban a minőségfejlesztési 

célokkal. 
5. Az igazgató a szülői munkaközösség választmányi ülésén, évfolyamonként szervezett 

szülői értekezleteken, az osztályfőnökök az osztályszülői értekezleteken tájékoztatják a 
szülőket az iskola egészét vagy az egyes csoportokat érintő feladatokról, a tanulók 
haladásáról, stb. 

6. Tanévenként kétszer szülői értekezletet, évente 4 alkalommal délutáni fogadóórát 
tartunk minden osztály/csoport számára az iskolai munkatervben meghatározott 
időpontokban. Rendkívüli esetben vagy szükség szerint további szülői értekezlet hívható 
össze. A nyolcadik osztályosok számára pályaválasztási szülői értekezletet tartunk. A 
szülői értekezletek témája az osztály/csoport tanulmányi helyzete, a pedagógiai program 
megvalósulása az adott időszakban, és az abból eredő feladatok a közeljövőben. A 
szülői értekezletet az osztályfőnök tartja a szülők aktív bevonásával. A szülői 
értekezletre témát javasolhatnak a szülők, diákok és tanárok is. A szülői értekezleten 
részt vehetnek diákok is. Az osztály éves munkatervébe csak olyan témapont vehető be, 
amelynek anyagi kihatását a szülők kétharmada vállalta. 

7. A délutáni fogadóórán a szülők minden olyan tanárt/foglalkozásvezetőt felkereshetnek, 
aki a tanulóval délelőtti vagy délutáni foglalkozásokon kapcsolatban van. 

8. Az iskola pedagógusai – egyeztetés alapján - délelőtt is fogadhatnak szülőket. 
9. Ha a pedagógus-diák-szülő vagy az igazgató-szülő-tanár kapcsolatban konfliktus lép fel, 

a pedagógus illetve az igazgató gondoskodik arról, hogy mindhárom érintett fél együtt 
üljön le, és keressék a megoldást a konfliktus feloldására, kezelésére. 

10. A nevelőtestület a közvetlen kapcsolat több módját, formáját is kínálja a szülők 
számára: 
 családlátogatás (szükség esetén), 
 fogadóóra, 
 szülői értekezlet, 
 nyílt nap, 
 iskolai rendezvények látogatása, 
 kirándulás szervezése, azon való részvétel. 

11. A szülők képviseltetik magukat a szülői munkaközösségben / iskolaszékben. 
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Az iskola működési rendje  
 
A tanév rendjét, az oktatásért felelős miniszter által kiadott rendeletben foglaltak alapján 
kialakított helyi szabályozást a nevelőtestület fogadja el, és az éves munkaterv tartalmazza. 
Az egy tanítás nélküli munkanapról a diákönkormányzat rendelkezik, programját 
meghatározza. 
 

1. Az iskola épületében szorgalmi időben pedagógus hétfőtől péntekig 7:30 órától 16:00 
óráig tartózkodik. 

2. Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 6:30 órától a tanítás 
végéig, illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére tudja biztosítani. Az iskolába a 
tanulóknak reggel 7:30 óra és 7:45 óra között kell megérkezniük. Reggeli gyülekezés 
az udvaron, ill. rossz idő esetén az aulában történik.  

3. Az alsó tagozatos napközis és iskolaotthonos gyermekek reggelijüket 7: 40 és 8:00 óra 
között fogyasztják el az étkezőben. A felső tagozatos diákok reggelijüket az első 
szünetben fogyaszthatják el a tantermeikben. 

4. Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő:  
 

Óra Becsengetés Kicsengetés 
1. 800 845 
2. 855 940 
3. 1000 1045 
4. 1055 1140 
5. 1150 1235 
6. 1240 1325 
7. 1330 1415 

8. 1425 1510 
9. 1515 1600 

 
5. A tanulók az óraközi szünetekben felügyelet mellett az udvaron tartózkodhatnak. 

Rossz idő esetén az ügyeletes nevelő utasítása alapján a tanulók a tantermekben, 
illetve a folyosón maradhatnak. 

6. A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő személyes, vagy írásbeli 
kérésére az osztályfőnök (távolléte esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes), vagy 
a részére órát tartó szaktanár írásos engedélyével hagyhatja el.  

7. Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése a gazdasági irodában / titkárságon 
történik 7:30 óra és 15:30 óra között.  

8. Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend 
szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a 
szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza.  

9. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak valamelyik nevelő felügyeletével 
használhatják. Ez alól felmentést csak az iskola igazgatója adhat.  

10. Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet 
intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt 
kaptak. 

 
A taneszközökért, felszerelésért való felelősség szabályai 
 
     A tanórai és tanórán kívüli foglalkozások iskolai taneszközeinek, felszerelésének óvása 
mindenki kötelessége. A rendeltetésszerű használatért a tanulók és az őket irányító 
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pedagógusok egyaránt felelősek. Kötelesek a rájuk bízott taneszközökre, felszerelésre 
vigyázni, a sérülésektől óvni. Rongálás esetén a tanuló, annak szülője/gondozója/gyámja 
kártérítési felelősséggel tartozik. Az előírt szabályok megszegése miatt bekövetkezett kárért a 
nevelési-oktatási intézmény károkozás esetén nem felel. 
 
A tanulók tantárgyválasztása  
 
     A választható tantárgyakról az órát várhatóan tartó pedagógus nevének és a felkészítés 
szintjének megjelölésével az iskola minden évben március 15-éig tájékoztatót tesz közzé. A 
tanuló május 20-áig adhatja le tantárgyválasztási szándékát. Választását csak a szülő és a 
tanuló írásos kérelme alapján, minden tanév június hónapjában, igazgatói engedéllyel 
módosíthatja. Ha a tanulót kérelmére felvették a nem kötelező tanórai foglalkozásra (ide 
számít a tagozatos és specifikációs osztályok emelt szintű képzése), akkor az értékelés, a 
mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mintha 
kötelező tanórai foglalkozás lenne. 
 
Az intézményi rendezvények, ünnepek, megemlékezések rendje 
 
     Az éves munkatervben meghatározott pedagógus-felelősök szervezésében, 
lebonyolításával valósulnak meg a rendezvények, ünnepek, megemlékezések, melyeket az 
SZMSZ részletesen tartalmaz. A tanulók ünneplőben, az eseményeknek megfelelő öltözékben 
jelennek meg, vesznek részt rajta. Elvárt a kulturált viselkedés, tiszteletadás. A vendégeknek 
szervezett rendezvényekre meghívót küldünk, megjelentetjük a helyi újságban és a honlapon. 
 
A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák, 
az iskolai rendezvények előkészítésében  
 

1. A tanuló vegyen részt a kötelező és választott foglalkozásokon. A szükséges 
felszereléseket hozza magával. Osztályzatait a szaktanárral írassa alá.  

2. Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola 
helyiségeinek használói felelősek:  
 az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért,  
 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,  
 a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért,  
 az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben 

megfogalmazott előírások betartásáért.  
3. Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne 

szemeteljen, erre társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és 
helyiségeiben rendet hagyjon.  

4. Minden tanulótól elvárjuk, hogy  
 az iskolában tiszta, rendezett, nem kirívó öltözetben és hajviselettel jelenjen meg;  
 ünnepi viselet: fehér ing (blúz), sötét nadrág (szoknya);  
 megjelenése legyen a közízlésnek megfelelő, ne viseljen testékszert, feltűnő bizsut, 

jelvényt;  
 fegyelmezetlenségével a tanórán társai ismeretszerzését, tevékenységét ne gátolja, 

ne zavarja; 
 társait sem vallási, sem származási, sem nézetbeli különbözősége miatt, illetve 

semmilyen más indokkal személyiségében ne sértse meg, ne zaklassa. 
5. A tanuló viselkedése:  

 legyen öntudatos, szerény, kulturált;  
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 ne használjon durva, trágár, sértő szavakat;  
 az iskola területén tilos a rágógumizás, napraforgó, tökmag, szeszesital 

fogyasztása, a köpködés és egyéb közízlést sértő tevékenység folytatása; 
 a nevelőt, alkalmazottat a napszaknak megfelelően köszöntse érkezéskor és 

távozáskor;  
 a nevelő megszólítása név szerint, tanító néni, tanár néni, tanárnő, tanár bácsi, 

tanár úr, igazgató néni, igazgatónő; 
 az udvariassági szabályok betartása kötelező; 
 tanítási időben és az étkező használata közben a mobiltelefon és egyéb elektronikai 

eszköz (MP3, MP4, stb.) nem használható, azokat a táskában, kikapcsolt 
állapotban kell tartani.  

6. Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek:  
 osztályonként két hetes  
 tantárgyi felelősök  

7. A hetesek megbízatása egy hétre szól. A heteseket az osztályfőnök jelöli ki. 
A hetesek feladatai:  

a. gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra (tiszta tábla, 
kréta stb. az órát tartó nevelő utasításai szerint); 

b. a szünetben a termet kiszellőztetik; 
c. a szünetben a tanulókat az udvarra vagy a folyosóra kiküldik; 
d. az óra kezdetén a nevelő megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére, a 

fegyelmezetlen tanulókat figyelmeztetik, 
e. az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentik a hiányzó tanulókat, ha az órát 

tartó nevelő a becsöngetés után tíz perccel nem érkezik meg a tanterembe, azt a 
heteseknek jelentenie kell az iskola helyettesénél. Az óra végén a táblát 
letörlik, és ellenőrzik a tanterem rendjét, tisztaságát,  ügyelnek az 
energiatakarékosságra (villany, víz).  

8. Az egyes tanítási órákon – a tanulók önkéntes jelentkezése – különféle tantárgyi 
felelősök segítik a tanórai munka lebonyolítását, a tanulók felszerelésének és házi 
feladatának ellenőrzését, az órához szükséges eszközök biztosítását. Ilyen tantárgyi 
felelős lehet: leckefelelős, pontozó, szertáros, térképfelelős, stb.  

9. Az ügyeletes tanulók beosztása az osztályfőnök irányításával történik. Feladataikat az 
óraközi szünetekben végzik: ellenőrzik a termeket és a folyosókat (kivétel az alsós 
tantermek), segítik az udvari rend fenntartását. Becsengetés után becsukják az ajtókat, 
ellenőrzik a mellékhelységeket (villany, víz). 

 
A tanulók mulasztásának igazolása  
 

1. A tanuló hiányzását, illetve késését a tanítási órákról, valamint a tanórán kívüli 
foglakozásokról igazolni kell.  

2. A szülő egy tanév folyamán gyermekének három nap hiányzását igazolhatja. 
3. A tanuló a szülő előzetes engedélykérése nélkül csak indokolt esetben maradhat távol 

az iskolától. A szülő ilyen esetben is köteles a lehető leghamarabb bejelenteni a 
mulasztás okát az osztályfőnöknek. 

4. A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb öt tanítási napon 
belül: 

a. három napig terjedő mulasztás esetén szülői, 
b. három napon túli mulasztás esetén pedig orvosi vagy egyéb hivatalos 

igazolással - melyet a szülő kézjegyével lát el -, igazolhatja mulasztását. 
Mulasztás esetén az igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni. 
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5. A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja 
távolmaradását. 

6. Amennyiben a tanuló elkésik a tanítási óráról, az órát tartó nevelő a késés tényét, a 
késés idejét, valamint azt, hogy a késés igazoltnak vagy igazolatlannak minősül az 
osztálynaplóba bejegyzi. Több késés esetén a késések idejét össze kell adni, és 
amennyiben az eléri a negyvenöt percet, egy tanítási óráról történő hiányzásnak 
minősül. 

7. A mulasztás következményeinek meghatározása, igazolatlan mulasztás miatti 
intézkedések. Első igazolatlan mulasztás esetén az osztályfőnök felszólítja a szülőt, 
hogy gondoskodjék gyermeke rendszeres iskolába járásáról. Ha az igazolatlan 
mulasztás eléri a 10 tanórát, továbbiakban az iskola gyermekvédelmi felelőse a 
hatályos jogszabályok alapján kezdeményez eljárást. 

 
Tűz és balesetvédelmi oktatás 
 
     Minden tanév elején tűz-, baleset- és munkavédelmi tájékoztatót tartunk, amelynek során 
felhívjuk a tanulók figyelmét a veszélyforrások kiküszöbölésére. A tanulók kötelesek 
betartani az egyes szaktantermekre vonatkozóan meghatározott, ott közzétett működési 
szabályokat, a baleset- és munkavédelmi tájékoztatóban meghatározott biztonsági 
szabályokat. A pedagógusok a saját maguk készítette oktatási eszközöket az igazgató 
engedélyével vihetik be a tanítási órákra. 
     A tanulói baleseteket azonnal be kell jelenteni a munkavédelmi felelősnek. A bombariadó 
és egyéb rendkívüli események esetén érvényes szabályokat az intézmény szervezeti és 
működési szabályzata tartalmazza, ezt az osztályfőnökök ismertetik a diákokkal a szükséges 
mértékben. 
 
Térítési díj, tandíj fizetésének szabályai  
 
a) Iskolai étkeztetés 
 

1. Bábolna Város Önkormányzatánál, mint üzemeltetőnél, érvényben lévő rendelkezése 
alapján történik. 

a. A szülő/gondviselő kérheti gyermeke étkezését. 
Nyilatkozik az egy háztartásban élő kiskorú gyermekek számáról, a tartósan 
beteg vagy fogyatékos gyermekről, kedvezményre jogosultságról, amelyet 
hivatalos iratokkal igazolnia kell. 

b. Az étkezéssel összefüggő kedvezmények köre törvényileg szabályozott. 
2. Befizetés, visszafizetés, lemondás:  

a. Befizetés: mindig előre történik, tehát tárgyhónapban a következő havi 
étkezést kell kifizetni. 

b. Túlfizetéskor a következő hónapban jóváírás történik. 
c. A tanuló jogviszonya megszűnésekor a túlfizetést a szülő készpénzben az 

étkező gazdasági irodájában átveheti, fizetési elmaradás esetén a szülő köteles 
a hátralékot befizetni, rendezni. 

d. Lemondás: a lemondásra megjelölt nap előtti napon reggel 9 óráig, írásban 
vagy telefonon történhet az iskolatitkári irodában. 

e.   Az étkezési hátralékfizetést a szülő/dolgozó köteles rendezni. 
3. Fizetési elmaradás esetén a szülő/gondviselő/dolgozó felszólítás kap Bábolna Város 

Önkormányzatától a hátralékfizetésről. 
4. Az a szülő/dolgozó, akinél fizetési elmaradás van, a hátralékfizetés rendezéséig nem 

veheti igénybe az étkeztetési szolgáltatást. 
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b) Tankönyvtámogatás  
 

1. Ingyenes tankönyv a törvényi előírások szerint, egyéb támogatás a rászorultság alapján 
kérhető. A jogosultságot igazoló iratokat a kérelemhez minden esetben csatolni kell. 

2. Alanyi jogon járó tankönyvtámogatás helyi szabályai, az elosztás rendje, elvei A 
törvény erejénél fogva ingyenesség biztosítása jár a következőknek: 

 a tartósan beteg tanulóknak,  
 a három vagy többgyermekes családban élő tanulóknak, 
 a sajátos nevelési igényű tanulóknak, 
 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulóknak.  
 nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult. 

Az ingyenesség könyvtári / tartós tankönyvekkel biztosítható. 
Aki tárgyév november 15-ig nem igényli meg az ingyenes támogatást, annak a 
következő tanévre nem biztosítható az. 

3. A kiadott, felvett könyvtári / tartós tankönyvek visszaszolgáltatása kötelező. A 
megrongált, elvesztett könyvekért fizetési kötelezettséggel tartozik a szülő. 

4. A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás helyi szabályai, az elosztás rendje, elvei:  
Az iskola könyvtári állományba vett tartós tankönyvekkel, a napköziben és 
tanulószobán rendelkezésre álló példányokkal biztosítja a tankönyvhasználatot az arra 
rászorulóknak.  

5. A szülők tájékoztatása a tankönyvekről, taneszközökről a megelőző tanév során és a 
tanév végén történik.  
Formája: írásbeli tájékoztatás. 

 
A szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei, az elosztás 
rendje 
 

1. A tanulók részére biztosított szociális támogatás módjai: tankönyvtámogatás, 
kirándulás támogatása, tartós tankönyvekkel való ellátás. 

2. Kezdeményezése az igazgató által az önkormányzatnál történik, illetve a 
Gyermekjóléti Szolgálathoz nyújtott információk, kérések alapján a döntést a 
Polgármesteri Hivatal hozza meg. Az iskolának - a szülők kérésére - csak javaslattevő 
joga van. 

 
Az intézmény területeinek, épületeinek, helyiségeinek, berendezéseinek 
használati lehetőségei, szabályai tanórán, tanórán kívüli, szüneti, hétvégi és 
szünidei időpontokban  
 
Az intézményt a tanulók a nyitva tartási időben pedagógusok, illetve igazgatói engedéllyel 
szülők, külső partnerek vezetése és felügyelete mellett használhatják. 

 Tanórán pedagógusok 
 Tanórák közötti szünetekben pedagógusok 
 Tanórán kívül pedagógusok, szülők, külső partnerek 
 Hétvégén az intézményvezető által engedélyezett programokat szervezők 
 Szünidőben az igazgató által jóváhagyottak alapján pedagógusok, külső partnerek 

vezetésével és felügyelete mellett használhatók az intézmény területei, épületei, 
helyiségei és berendezései. 
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A külső partnerek az épületet működtető önkormányzattal egyeztetve; a pedagógusok, a 
szülői szervezet és a diákönkormányzat térítésmentesen használhatja az intézmény területét, 
épületét, helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozzák az iskola működését.  
A diákönkormányzat az őt segítő pedagógus tudomásával és felügyelete mellett rendelkezik a 
használattal kapcsolatos jogosítványokkal. 
 
A napközi otthonra, egész napos iskolára és a tanulószobára vonatkozó 
szabályok 
 

1. A napközi otthonba és tanulószobai foglalkozásra történő felvétel a szülő kérésére, a 
jelentkezés a „NAPKÖZI OTTHONOS / TANULÓSZOBÁS FELVÉTELI LAP” c. 
nyomtatványon történik.  

2. A napközi otthonba tanévenként előre minden év májusában, illetve első évfolyamon a 
beiratkozáskor kell jelentkezni. Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti 
gyermeke napközi otthoni elhelyezését.  

3. A tanulószobai foglalkozásra a tanév végén, ill. elején lehet jelentkezni. Indokolt 
esetben a tanuló tanulószobai felvétele tanév közben is lehetséges. Évközben 
felvételről az iskola igazgatója dönt. 

4. Felvételi kérelem elutasítása esetén fellebbezni az igazgatói döntés ellen a 
törvényességi felügyeletet ellátó fenntartónál lehet. 

5. Iskolaotthon indítása esetén – amely fenntartói döntés függvénye - a felvétel a szülők 
kérése alapján, a napközis felvétel szabályai szerint történik. 

6. Az iskola a napközi otthonba és a tanulószobára minden hátrányos helyzetű, valamint 
felügyeletre szoruló tanulót felvesz.  

7. Amennyiben a napközis vagy tanulószobai csoportok létszáma megközelíti a 
törvényileg előírt maximális létszámot, felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt 
élveznek azok a tanulók, 

a. akiknek mindkét szülője dolgozik, 
b. akik állami gondozottak, 
c. akik nehéz szociális körülmények között élnek, 
d. akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek,  
e. akik halmozottan hátrányos helyzetűek. 

8. A napközis foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével – a csoportba járó 
tanulók órarendjéhez igazodva – kezdődnek és délután 16:00 óráig tartanak. A 
tanulószobai foglalkozás az 5-8. évfolyamon felmenő rendszerben 1400-től 1545-ig 
tartanak.  

9. A napközis és a tanulószobai foglalkozásoktól való hiányzást a szülőnek igazolnia 
kell. 

10. Bármilyen egyéb elfoglaltságot be kell vezetni a csoportnaplóba, illetve a szülőnek 
előzetesen írásban kell közölnie. 

11. Esetenként a szülő beleegyezésével a tanuló kötelezhető tanulószobára, napközire.  
12. A tanuló a napközis vagy a tanulószobai foglalkozásról csak a szülő személyes vagy 

írásbeli kérelme alapján távozhat el. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – a 
tanuló eltávozására az igazgató vagy az igazgatóhelyettes engedélyt adhat.  

13. A tanulószobai foglalkozások alatt a tanulónak a másnapi vagy aznapi feladatok, 
leckék megírásával, tanulással kell foglalkoznia. Magatartásával semmi esetben sem 
zavarhatja társait. Amennyiben ez megtörténik, jelezni kell a szülőnek. Ha továbbra 
sincs változás, a fegyelmező intézkedéseket kell alkalmazni. 
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A tanulók jutalmazása  
 

1. Azt a tanulót, aki képességeihez mérten 
a. példamutató magatartást tanúsít, 
b. vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, 
c. vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, vagy az 

iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, 
vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, 

d. vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és 
növeléséhez az iskola jutalomban részesíti. 

2. Az iskolában – a tanév közben – elismerésként a következő dicséretek adhatók: 
a. szaktanári dicséret,  
b. napközis nevelői dicséret, 
c. osztályfőnöki dicséret,  
d. igazgatói dicséret, 
e. nevelőtestületi dicséret. 

3. Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és 
közösségi munkát végzett tanulók a tanév végén: 

a. szaktárgyi teljesítményért, 
b. példamutató magatartásért, 
c. kiemelkedő szorgalomért, 
d. példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben 

részesíthetők. A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell jegyezni. 
4. Az a nyolcadik osztályos tanuló, aki nyolc éven át kitűnő tanulmányi eredményt ért el, 

oklevelet és könyvjutalmat kap, melyet a tanévzáró ünnepélyen ( vagy ballagáson) az 
iskola közössége előtt vehet át. 

5. Az iskolai szintű versenyek első három helyezettje oklevelet (és a lehetőségek 
függvényében kisebb jutalmat) kap, melyet az iskola közössége előtt vehet át. 

6. Az iskolai és iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, 
bemutatókon eredményesen szereplő tanulók dicséretben részesülnek.  

7. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító 
tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.  

8. A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 
 
A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések  
 

1. Azt a tanulót, aki 
a. a tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, 
b. vagy a tanulói házirend előírásait megszegi, 
c. vagy igazolatlanul mulaszt, 
d. bármely módon árt az iskola jó hírnevének büntetésben lehet részesíteni.  

2. Az iskolai büntetések formái 
a. szaktanári figyelmeztetés, 
b. napközis nevelői figyelmeztetés, 
c. osztályfőnöki figyelmeztetés  
d. osztályfőnöki intés, 
e. szaktanári intés 
f. osztályfőnöki megrovás, 
g. igazgatói figyelmeztetés, 
h. igazgatói intés, 
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i. igazgatói megrovás, 
j. tantestületi figyelmeztetés, 
k. tantestületi intés, 
l. tantestületi megrovás, 
m. fegyelmi eljárás  

3. Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt 
esetben a vétség súlyától függően el lehet térni. 

4. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell 
tekinteni, s a tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki intés” büntetésben kell 
részesíteni. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek:  

a. az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása;  
b. az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, 

fogyasztása; 
c. a szándékos károkozás; 
d. az iskola nevelői és alkalmazottai valamint a tanulók emberi méltóságának 

megsértése; 
e. azon túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján 

bűncselekménynek minősülnek.  
5. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb 

jogszabályokban előírtak szerint fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi eljárás 
megindításáról az iskola igazgatója dönt. 

6. A fegyelmi eljárás a gondviselő jelenlétében történik a törvényi előírások alapján. 
7. A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 
8. A tanuló gondatlan károkozása esetén a tanuló szülője/gyámja a magasabb 

jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés 
pontos mértékét a körülmények figyelembe vételével az iskola igazgatója határozza 
meg. 

9. A tanuló szándékos károkozás esetén a tanuló szülője/gyámja kártérítési felelősséggel 
tartozik, amelynek mértékét a magasabb jogszabályokban előírtak alapján az iskola 
igazgatója határozza meg. 

10. Erőszakos tanulói magatartás kezelése a szülők bevonásával történik:  
 az osztályfőnök és a pedagógusok egyeztetést kezdeményeznek a szülővel, 
 lehetőség van a tanulóközösség bevonására a tanuló magatartásának 

értékelésében, az okok feltárásában, 
 a nevelőtestület döntéséről értesíteni kell a szülőt. 

 
Az osztályozó vizsga követelményei 
 
     Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a pedagógiai 
program helyi tantárgyankénti tantervei szabályozzák. 
     A tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét a pedagógiai program nevelési program része 
tartalmazza.  
 
 
Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába  
 

1. Az iskolába nagy értékű és a tanításhoz nem szükséges tárgyakat behozni nem lehet.  
2. Mobiltelefon iskolába hozásának esetén a készüléket hangtalan üzemmódba kell 

helyezni és az iskolatáskában kell tartani a tanítási időben. Amennyiben a tanuló a 
tanítási órán is használja a telefonját, akkor azt köteles átadni a nevelőnek. Első 
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alkalommal a telefont a tanítási óra végén visszakapja, a további esetekben azonban 
csak a szülőnek adjuk át. 

3. A tanulók az iskolába kerékpárral csak szülői engedéllyel járhatnak. A járműveket az 
iskola területén csak tolni lehet, és azt az udvar erre a célra kijelölt területén kell 
tartani. A járművekért az iskola felelősséget nem vállal. 

4. Görkorcsolyát, gördeszkát, rollert és egyéb balesetveszélyes közlekedést segítő 
eszközöket az iskola épületén belül nem lehet használni. 

5. A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszerelésen túl más 
dolgokat csak akkor hozhatnak magukkal, ha azt előre valamelyik nevelővel 
megbeszélik, vagy a tanítás kezdetén az órát tartó nevelőnek bejelentik. 

6. Nagyobb értékű tárgyat (ékszert, mobiltelefont, értékes órát, MP3, MP4 lejátszót, 
stb.), valamint nagyobb összegű pénzt a tanulók az iskolába csak a szülők 
engedélyével, saját felelősségükre hozhatnak.  

7. Az iskola a behozott tárgyakért felelősséget nem vállal. 
 
Tanulói jogviszonyból eredő szabályozás  
 

1. Tanulói jogviszony létesítése 
a. Iskolába érkezéskor az iskolatitkár írja be a tanulót a kiállított, és az igazgató 

által aláírt befogadó nyilatkozat alapján. Később dokumentálásra kerül az 
előző iskola által megküldött távozási bizonyítvány alapján. 

b. Az iskola igazgatója felveszi a tanulót az adott évfolyam adott osztályába. 
c. Az osztályfőnök átadja a házirendet, tájékoztatja az adott osztályra vonatkozó 

tankönyvcsalád címlistájáról, tájékoztatást ad a napközi otthonos és menzás 
felvétel módjáról, illetve a segélyezési lehetőségekről (rászoruló esetén). 

2. Tanulói jogviszony megszüntetésekor az alábbi teendők elvégzése szükséges: 
a. A befogadó iskola által kiállított nyilatkozat alapján az iskolatitkár 

visszaigazolja a távozási szándékot, elvégzi a tanulói nyilvántartásban a 
kijelentést. 

b. Az osztályfőnök ellenőrzi, hogy a tanulónak van-e tartozása (könyvtári 
példány, stb.) az intézmény felé. 

c. Az iskolatitkár az érvényes jogszabály alapján a szükséges dokumentációt a 
szülőnek/gondviselőnek átadja illetve megküldi a befogadó intézménynek. 

3. Szülői kérés alapján a tanuló tankötelezettségének magántanulóként is eleget tehet. 
Az igazgató kikéri a Gyermekjóléti Szolgálat véleményét, mielőtt a tanulót felmenti a 
rendszeres iskolába járás alól. A tanuló felkészüléséről a szülő gondoskodik, a tanuló 
egyénileg készül fel a vizsgára. 

4. Sajátos nevelési igényű tanuló esetében az illetékes Szakértői Bizottság és Nevelési 
Tanácsadó szakértői véleménye alapján az iskolába járás alól felmentett tanuló 
magántanulóként folytathatja tanulmányait. A tanuló felkészítése és vizsgáztatása az 
iskola feladata. 

5. Az iskola, köteles gondoskodni a tanuló felkészítéséről, érdemjegyek és osztályzatok 
megállapításáról akkor is, ha szakmai vélemény alapján otthoni ellátás alapján részesül 
tartós gyógykezelésben, emiatt a tanuló magántanulóként folytatja tanulmányait. 

6. A tanulók egyes tantárgyak értékelése alóli felmentése érdekében be kell szerezni a 
Szakértői Bizottság vagy a Nevelési Tanácsadó szakértői véleményét. 

7. Értékelés alóli felmentést szakértői javaslat alapján szülői kérésre az igazgató adhat. 
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Jogorvoslat  
 

1. A tanulmányok alatti vizsgánál a vizsgabizottság elnökét és tagjait az igazgató bízza 
meg. 

2. Szülői kérelem alapján független vizsgabizottság vizsgáztatja le a tanulót.  
A vizsgabizottság elnökét és tagjait a vizsgáztatásra kijelölt intézmény vezetője bízza 
meg.  

 
Hit- és vallásoktatás  
 
Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak – az iskolai nevelő és oktató 
tevékenységtől függetlenül – hit- és vallásoktatást szervezhetnek, amely nem ütközik a 
tanulók iskolai szervezett elfoglaltságával. Az oktatás szervezését az egyházak képviselői 
végzik a fenntartó és az iskolaigazgató hozzájárulásával. A hit- és vallásoktatáson való 
részvétel a tanulók számára önkéntes. 
Az iskola a foglalkozásokhoz tantermet biztosít az intézmény órarendjéhez igazodva. A 
tanulók hit- és vallásoktatását az egyház által kijelölt hitoktató végzi. 
 
A házirend elfogadásának, módosításának és felülvizsgálatának szabályai  
 

1. A házirend tervezetét a nevelők, a tanulók, és a szülők javaslatainak figyelembe 
vételével az iskola igazgatója készíti el.  

2. A házirend tervezetét megvitatja a diákönkormányzat, véleményüket a 
diákönkormányzatot segítő pedagógus tájékoztatja az iskola igazgatóját. 

3. A házirend tervezetét megvitatják a nevelők munkaközösségei, és véleményüket 
eljuttatják az iskola igazgatójához. 

4. A házirend tervezetéről az iskola igazgatója beszerzi az iskolai szülői szervezet 
véleményét. 

5. Az iskola igazgatója a tanulók, a nevelők, a szülők, valamint az iskolai szülői 
szervezet véleményének figyelembe vételével elkészíti a házirend végleges tervezetét. 
A házirend elfogadása előtt az iskola igazgatója beszerzi a diákönkormányzat és az 
iskolai szülői szervezet egyetértését az elkészített tervezettel kapcsolatban.  

6. A házirendet a nevelőtestület fogadja el nevelőtestületi értekezleten, és a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ jóváhagyásával lép hatályba.  

7. Az érvényben lévő házirend módosítását – bármely nevelő, szülő vagy tanuló 
javaslatára, ha azzal egyetért – kezdeményezheti az iskola igazgatója, a nevelőtestület, 
a diákönkormányzat iskolai vezetősége vagy a szülői szervezet iskolai vezetősége. 

8. A házirend módosítását az első-hatodik pontban leírt módon kell végrehajtani. 
9. Kötelező felülvizsgálat: a megjelent Nemzeti Köznevelési Törvény módosításakor, a 

vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell megtenni. 
 
 
Záró rendelkezések  
 
A házirend 2013 év szeptember hó 01 napján – az iskola fenntartójának jóváhagyásával – lép 
hatályba.  
 
 
Bábolna, 2013. március 29. 
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Záradékok 
 
I. A házirend elfogadásánál a szülői munkaközösség véleményezési jogát gyakorolta. 
 

Bábolna, 2013. március 25. 
 
     …………………………………………… 
      szülői munkaközösség elnöke 
 
 
 
 
II. A házirend elfogadásánál a diákönkormányzat véleményezési jogát gyakorolta. 
 
     Bábolna, 2013. március 25. 
 
 
     ………………………………………….. 
      diákönkormányzat vezetője 
 
 
III. A házirend elfogadásánál az iskolaszék véleményezési jogát gyakorolta. 
 
    Bábolna, 2013. március 25. 
 
     ………………………………………… 
          iskolaszék elnöke 


