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ISKOLAI HÁZIREND 

 
 

ÉRVÉNYES: 2021. december 1-től 

  



I. Bevezetés: 

Ez a Házirend a pedagógusok és az iskola tanulóinak közös akaratából, a 

szükséges egyeztetések lefolytatása után, a szülői munkaközösség egyetértésével, 

a nevelőtestület elfogadó határozatával jött létre 2021. november 15.-én 

Budapesten a Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskolában.  

 

II. Általános rendelkezések: 

1. Házirendünk olyan jogforrás, amely a törvényi felhatalmazás alapján 

szabályozza iskolánk tanulói, pedagógusai és valamennyi dolgozója 

munkahelyi életét, egymás közötti kapcsolatait.  

2. A Házirend személyileg érvényes az iskola valamennyi tanulójára és 

dolgozójára. 

3. A Házirend területileg érvényes az iskola teljes területére, az iskola fizikai 

határáig, továbbá az iskola területén kívül, rendezvényeken (pl.: kirándulás, 

tábor, közösségi rendezvények) és egyéb az iskolai pedagógiai 

programjának végrehajtása érdekében szervezett programokon.  

4. A Házirend időbelileg érvényes 2021. december 1.-től való 

hatálybelépésétől visszavonásig, illetve módosításig. 

 

III. A Házirend tartalma: 

1. A tanulói jogok gyakorlása 

2. A tanulói kötelességek teljesítése 

3. Az iskola munkarendje 

4. Hiányzások igazolása 

5. Egyéb rendelkezések (a házirenddel kapcsolatos szabályok) 

6. A Házirend megsértése 

7. Hatályba lépés 

1. A tanulói jogok gyakorlása 

A tanuló joga hogy 

• javaslataival részt vegyen a Házirend összeállításában, 

• az iskolai közösség életének kérdéseiben véleményével, javaslataival az 

iskolában dolgozó pedagógusokhoz fordulhat, 

• egyéni problémáival, kérdéseivel az iskola igazgatójához fordulhat, 

• az emberi méltóság tiszteletben tartása mellett véleményt alkosson, 

javaslatot tegyen az őt és társait érintő minden kérdésben; kérdéseit, 

javaslatait meghallgassák, azokra 30 napon belül érdemi választ kapjon, 

• döntsön a személyét közvetlenül érintő kérdésekben, 

• ismerje nevelői véleményét tanulásáról, magatartásáról, szorgalmáról, 



• az iskola helyiségeit, berendezési tárgyait az adott helyiségre 

meghatározott használati rend szerint használja, 

• a balesetvédelmi és tűzvédelmi szabályokat megismerje, 

• ingyenes tankönyvellátást vegyen igénybe. 

2. Tanulói kötelességek teljesítése 

A tanuló kötelessége, hogy: 

• részt vegyen a foglalkozásokon, 

• rendszeresen készítse el a házi feladatot, 

• képességeinek megfelelően tanuljon, figyelemmel és tevékenyen vegyen 

részt a tanítási órákon és foglalkozásokon, 

• vegyen részt az iskolai rendezvényeken, 

• tartsa be a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendjét, 

• tartsa be az iskola helyiségeinek és az iskola környékének rendjét, ne 

szemeteljen, ügyeljen a tisztaságra, 

• a balesetvédelmi és tűzvédelmi szabályokat betartsa, 

• óvja saját és társai testi épségét, jelentse az ügyeletes pedagógusnak, ha 

veszélyes helyzetet, balesetet észlel, 

• tanárai, társai méltóságát és jogait tartsa tiszteletben, viselkedjen 

kulturáltan, védje a kisebbeket, 

• az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott iskolai eszközöket, óvja a 

berendezési tárgyakat; szándékos rongálásért a kárt a kárt okozónak meg 

kell téríteni, 

• az iskolai foglalkozásokon megfelelő öltözékben és külsővel jelenjen meg, 

ünnepi alkalmakkor fehér inget/blúzt és sötét szoknyát/nadrágot viseljen, 

valamint az iskola logójával ellátott nyakkendőt.  

• engedélyt kérjen osztályfőnökétől vagy az órát tartó nevelőtől, ha tanítási 

idő alatt az iskolát rendkívüli ok miatt el szeretné hagyni. 

 

3. Az iskola munkarendje: 

• a tanulók az iskolába a tanítás kezdése előtt 5 perccel érkeznek,  

• a tanítási idő védelme miatt kérjük a szülőket/kísérőket, hogy az előtérben 

búcsúzzanak el a tanulóktól; tanulók önállóan lépnek be a tanterembe, 

• a tanítási órák az előkészítői csoportokban és első osztályban 30 percesek, 

a többi osztályban 40 percesek, 

• a szünet 5 perces, 

• az iskolai foglalkozásokhoz nem szükséges tárgyak csak szülői 

engedéllyel, a szülő és tanuló felelősségére hozhatók az iskolába,  




