XVI. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Zeneművészeti, képzőművészeti ágra vonatkozó (a
továbbiakban: Művészeti iskola) Házirend
1. fejezet: Általános rendelkezések
1.1. A házirend célja, hogy megalkossa a tanulói jogok, kötelességek helyi rendjét, meghatározza a
tanulók jogait és kötelességeit a zeneiskolában, a Zeneiskola által szervezett programokon, és a
tanulók Művészeti iskola tevékenységével kapcsolatosan. A köznevelési törvény értelmében az
iskola életével kapcsolatos egyes kérdéseket a házirendben kell szabályozni. A házirend alapelve,
hogy semmilyen alacsonyabb rendű szabályozás nem állhat ellentétben a gyermekek jogairól szóló,
1989. évben kihirdetett nemzetközi egyezménnyel, az alkotmánnyal, a köznevelési törvénnyel és
más felsőbb szintű szabályozásokkal. A házirend nem vonhatja el és nem csorbíthatja a tanuló
alkotmányosan és egyezményekben biztosított jogait, nem tehet nemzeti, etnikai, világnézeti,
politikai, nemek szerinti vagy egyéb megkülönböztetést.
1.2. A házirend hatálya kiterjed a székhelyre, telephelyre, a Művészeti iskola dolgozóira, az iskolával
jogviszonyban álló tanulókra és azok szüleire. A házirend előírásai minden olyan esetre
vonatkoznak, amikor a tanuló a Művészeti iskola felügyelete alatt áll. A házirend a tanulók jogaira
és kötelességeire vonatkozó előírásokat olyan módon tartalmazza, hogy azt a Művészeti iskola
valamennyi tanulója megértse, hétköznapjai során alkalmazni tudja, ezért megfogalmazása eltér a
hivatalos nyelvhasználattól, „tegezős” formában készült.
1.3. A házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését, a pedagógiai programban
foglalt célok megvalósítását és az emberi értékek közvetítését, elősegíti a Művészeti iskola oktató
és nevelő feladatainak ellátását, ezért betartása kötelező az iskolaközösség tagjai számára. A
házirend hatálya alá tartozó személyekkel szemben elvárás, hogy udvarias, és segítőkész
magatartást tanúsítsanak, tartsák be a társadalmi együttélés szabályait, óvják a közösség
tulajdonát, gazdagítsák a Művészeti iskola hagyományait és az intézmény hírnevéhez méltóan
viselkedjenek az iskolán kívül is.
1.4. A házirendet minden tanév elején minden tanuló megkapja. A házirend elolvasható a
Művészeti iskola épületében lévő faliújságon.
2. fejezet: A tanuló jogai
Azzal, hogy az iskolába felvételt nyertél, tanuló jogviszony jött létre közted és a Zeneiskola között.
Fontos, hogy tudd a jogaidat, amelyek megilletnek Téged.
Jogod van ahhoz, hogy:
- a Művészeti iskola adottságai szerint részesülj az életkorodnak, képességeidnek megfelelő
nevelésben és oktatásban,
- tanáraidtól tájékoztatást kapj tanulmányi eredményedről,
- díjmentesen használd a Zeneiskola könyv és kottatárát,
- szabadon véleményt nyilváníts, javaslatot tegyél, de tiszteletben kell tartanod mások emberi
méltóságát,
- egyéni ügyeiddel tanáraidhoz, tanszékvezetőhöz, zeneiskolai igazgatóhelyetteshez, az igazgatóhoz
fordulj,
- mindenki tiszteletben tartsa emberi méltóságodat,
- senki ne avatkozzon be a magánéletedbe (családod ügyeibe, levelezésedbe),
- tájékoztatást kapj minden olyan kérdésről, ami érint téged és Művészeti iskola életedet,
- hozzájuss azokhoz az információkhoz, amelyek segítik jogaid gyakorlását.
3. fejezet: A tanuló kötelességei
Mint iskolánk tanulóját, a Téged megillető jogokon kívül kötelességek is terhelnek. Ezek a
következőek:
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- tiszteletben kell tartanod az intézmény dolgozóit, saját társaidat, a Művészeti iskola tanárait, és
vendégeit, mindenkivel tisztelettudóan és udvariasan viselkedj,
- úgy élj a jogaiddal, hogy azzal mások érdekét ne sértsd meg, őket ne akadályozd jogaik
gyakorlásában,
- szorgalmasan, a képességednek megfelelően tanulj, rendszeres munkával tegyél eleget
tanulmányi kötelezettségednek,
- a tanórákon mindig felkészülten, rendezett, karbantartott hangszerrel, kottával, az órarendnek
megfelelő, képzőművészethez szükséges felszereléssel, ellenőrző könyvvel kell megjelenned,
- az ellenőrző könyvbe tett bejegyzéseket (szülőét, pedagógusét) a következő óráig láttamoztatni
kell,
- a napszaknak megfelelően köszönj a Művészeti iskola nevelőinek és valamennyi dolgozójának,
- öltözéked, hajviseleted tiszta, életkorodnak megfelelő legyen, a rendezvényekre, ünnepségekre
ünnepi öltözékben gyere el,
- a hangversenyek, kiállítások látogatása a tanulmányi munkád kiegészítő része, ezért azokon a
lehetőségekhez képest minél nagyobb számban vegyél részt,
- tájékoztatnod kell a tanárodat, az intézményi vezetőt, ha fellépésre kértek fel.
- vigyáznod kell a Művészeti iskola tárgyi értékeire és tisztaságára,
4. Fejezet: A Művészeti iskola munkarenddel, a Művészeti iskolai foglalkozások rendjével, a
Művészeti iskola helyiségeinek, eszközeinek használatával, tanulóbalesetek megelőzésével
kapcsolatos rendelkezések
1. Az Művészeti iskola munkarendje
1.1. A tanítási órák, a foglalkozások eredményességét fegyelmezett magatartásoddal segítsd,
tanárod útmutatása szerint végezd el feladataidat!
Ha szükséged van rá, kérj tanárodtól segítséget! Vedd figyelembe, hogy a tanítási órán,
foglakozásokon társaidnak is joguk, hogy nyugodt körülmények között tanulhassanak,
dolgozhassanak, munkájukban te sem zavarhatod őket! A tanítási órák előkészítésében,
lezárásában tanáraid útmutatása szerint vegyél részt!
1.2. A tanítási órák, foglakozások kezdetére a tanteremben, a foglalkozás helyszínén kell
tartózkodnod! A szaktantermek rendjét szaktanáraid ismertetik a tanév első tanítási napján. Szüleid
a foglalkozások ideje alatt nem tartózkodhatnak a szaktanteremben, a bent tartózkodást - indokolt
esetben - kérelemre a szaktanárod engedélyezheti.
1.3. A Művészeti iskola rendezvényeken szaktanárod útmutatása szerint viselkedj, magatartásoddal
segítsd a rendezvény sikerét, eredményességét, kérésre vegyél részt a rendezvények
előkészítésében, lezárásában. Indokolt esetben kérelemre a szaktanárod ez alól felmentést adhat.
1.4. A mulasztások igazolása:
a Művészeti iskola foglalkozásokról való távolmaradásodat szüleidnek, vagy orvosnak kell igazolnia,
az orvosi igazolást szüleidnek is láttamoznia kell,
- ha az iskolából hiányzol, a hiányzás okáról szüleidnek 24 órán belül tájékoztatnia kell a
szaktanárodat,
- betegség esetén szüleid évente három napot igazolhatnak, ennél hosszabb időszakot csak orvosod
igazolhat,
- az igazolatlan távolmaradásod eljárást von maga után (3 igazolatlan hiányzás esetén felszólítás, 10
igazolatlan hiányzás esetén kizárás)
- az igazolt és igazolatlan mulasztásaid éves szinten nem haladhatják meg az összes órád 1/3-át, ha
ezt túlléped, osztályzatot, bizonyítványt nem kapsz az adott évre vonatkozóan.
1.5. a tanítási órák hétközben általában délután ill. szombat délelőtt kerülnek megszervezésre.
2. A tanulók egészségének, testi épségének megőrzése érdekében szükséges előírások
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2.1. Ha bármilyen eseményt észlelsz, például baleset történik, haladéktalanul szólnod kell a
leggyorsabban elérhető pedagógusnak. Amíg a pedagógus megérkezik, tudásodhoz képest tegyél
meg mindent a balesetet szenvedett segítésére, vagy újabb baleset megakadályozására.
2.2. A tanév első tanítási napján szaktanárod tájékoztat azokról a baleset- és tűzvédelmi
szabályokról, melyeket saját és társad testi épségének védelmében köteles vagy megtartani.
Ezek közül a legfontosabbak:
- Az épületben úgy viselkedj, és úgy közlekedj, hogy ne veszélyeztesd se a magad, se társaid testi
épségét.
- Tűzveszélyes, tüzet, okozó anyagot (gyufa, petárda, öngyújtó stb.) a zeneiskolába hoznod, illetve a
Zeneiskola által szervezett iskolán kívüli programokra elvinned tilos.
- Sérülést okozó, veszélyes tárgyakat az iskolába hoznod, illetve a Művészeti iskola által szervezett
iskolán kívüli programokra elvinned tilos.
- Az udvaron kavicsot, köveket dobálnod, az épület ablakain bármilyen tárgyat kidobnod tilos.
- A tűzoltó készüléket csak felnőtt használhatja, az elektromos berendezéseket csak felnőtt
üzemeltetheti.
2.3. A Művészeti iskola területén, valamint a Művészeti iskola által szervezett iskolán kívüli
programokon alkoholt, drogot fogyasztanod, cigarettáznod tilos!
2.4. Bombariadó esetén a Művészeti iskola udvarán, szaktanárod felügyelete mellett kell
megvárnod, amíg a szüleid érted jönnek.
3. A tanulók értékeinek biztonságos megőrzése, az épület berendezési tárgyainak,
felszereléseinek védelme érdekében szükséges rendelkezések
3.1. Kötelességed, hogy az épület berendezési tárgyait, felszereléseit, eszközeit rendeltetés szerűen
használd. A hangszerek és egyéb tárgyak, kölcsönkapott kották, könyvek, eszközök rongálása esetén
vagy ha egyéb módon kárt okozol, szüleidnek kártérítést kell fizetniük.
3.2. Személyes holmidra te tudsz legjobban vigyázni:
- A Művészeti iskola munkához nem tartozó, saját felelősségedre behozott tárgyakat, eszközöket az
iskolában nem használhatod, az azokban bekövetkezett kárért a Művészeti iskola csak szándékos
károkozás esetén felel.
- Mobiltelefonodat az intézmény falain belül nem használhatod, kikapcsolt állapotban kell tartanod.
3.3. Ügyelj az épület, tantermed tisztaságára, a hulladékot a hulladékgyűjtőbe tedd! Magad körül
tarts rendet, szaktanárod útmutatása szerint!
3.4. Az általános emberi együttélési szabályokat Neked is kötelességed megtartanod. Többek között
nem önbíráskodhatsz, tisztelned kell tanáraidat és társaid emberi méltóságát.
3.5. Kötelességeid megszegése fegyelmi vétség, mely fegyelmi büntetést von maga után.
5. Fejezet: A tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos részletes rendelkezések
1. A Művészeti iskola minden tanév első hetéig újra be kell iratkoznod. Ennek módja az irodában a
megadott időpontokban bizonyítvánnyal történő jelentkezés, valamint az aktuális térítési díj
befizetése. Ha ezt elmulasztod, a helyedet más foglalja el.
2. Családotok nehéz anyagi és szociális helyzetétől függően kedvezményes képzésben részesülhetsz.
Ennek feltételéről, szabályairól és az igénylés rendjéről a Zeneiskola igazgatóhelyettesétől
kaphatnak szüleid felvilágosítást.
3. Aki először jelentkezik intézményünkbe, egy három tagú bizottság győződik meg képességeidről
és javaslatot tesz nyomban a meghallgatásod után.
6. Fejezet: Térítési díjra, tandíjra vonatkozó rendelkezések és szabályok
1. Az alapfokú művészetoktatási intézményben, egy művészeti képzésben való részvétel esetén
térítési díj fizetése ellenében igénybe vehető szolgáltatások:
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- a főtárgy gyakorlatának és elméletének elsajátításához, összességében heti 4-6 foglalkozás
(maximum 300 perc) a pedagógiai programban művészeti áganként meghatározottak szerint
- évenkénti egy meghallgatás (vizsga, művészeti alapvizsga, művészeti záróvizsga);
- egy művészi előadás; (például egy hangversenyen történő fellépés lehetőségének biztosításával;
- az évfolyam megismétlése egy alkalommal a tanulmányi eredmények nem teljesítése, vagy egyéb
ok miatt egy művészeti képzésben való részvétel esetén (osztályfolytatás);
- az iskola létesítményeinek, felszereléseinek igénybevétele, használata e szolgáltatások körében.
2. A térítési díj mértéke:
- A térítési díj összegét a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának
függvényében, tanévenként, a tanulmányi eredménytől függően differenciáltan kell megállapítani.
- A térítési díj minimális összege nem lehet kevesebb egy tanítási évben, mint a feladatellátáshoz az
állami költségvetésből biztosított alap normatív hozzájárulás tíz százaléka.
3. Kedvezmények, díjak mérséklése:
A térítési díj számításában kedvezmények vehetők figyelembe tanulmányi eredménytől, szociális,
családi háttértől függően. Ennek szabályozását az iskola térítési díj rendelete tartalmazza.
4. Tandíj


A 6 éven aluliak, a 22 éven felüliek, illetve a kötelező foglalkozásokat meghaladóan a Művészeti
iskolai szolgáltatásokat tandíj fizetése mellett lehet igénybe venni.
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