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1. A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánossága  
 
A házirend célja és feladata 
 A házirend összefoglalja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével 
kapcsolatos rendelkezéseket. 
 A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés és oktatás 
zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai, közösségi életének megszervezését. 
 
A házirend személyi, területi és időbeli hatálya  
Az iskolai házirend alapértéke, hogy az iskola tanulói, dolgozói, alkalmazottai egymás emberi értékeit és 
személyiségi jogait tiszteletben tartják. 
 A házirend előírásait kötelező betartani az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az intézmény 
pedagógusainak és valamennyi alkalmazottjának az iskola területére való belépéstől annak elhagyásáig, továbbá 
az iskola által szervezett közös rendezvények időtartama alatt. 
 A házirend előírásai az iskola területén (az iskola épületében, udvarán és a főbejáratnál lévő előkert 
területén) és telephelyeinken az adott hely sajátosságainak figyelembe vételével érvényesek. Magatartási 
szabályai az iskolán kívül, tanítási időben, illetve ezen túl szervezett programokra is vonatkoznak, melyeket a 
pedagógiai program alapján az iskola szervez, és amelyeken az intézmény tanári felügyeletet biztosít.  
 
A házirend nyilvánosságával kapcsolatos szabályok 
A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanuló, szülő, tanár és egyéb alkalmazottak) meg kell 
ismernie. 
A házirend megtekinthető: 
 az iskola honlapján, 
 az iskola kottatár-könyvtárában, 
 a titkárságon. 

A házirend egy példányát az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek, a tanulónak át kell adni. Az újonnan 
elfogadott vagy módosított házirend előírásairól a pedagógusok minden tanév elején tájékoztatják a szülőket és a 
tanulókat, különös tekintettel az új szabályokra.   
A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola intézményvezetőjétől, intézményvezető-
helyetteseitől, szaktanáraitól előre egyeztetett időpontban.  
A házirend megsértése fegyelmező intézkedést vagy fegyelmi büntetést von maga után. 
 
A házirend módosítását meghatározott eljárás keretében bárki kezdeményezheti. A házirendet a nevelőtestület 
fogadja el.  
 

2. A tanuló jogai 
 Személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák, vele szemben fizikai és lelki erőszakot, testi 

fenyítést ne alkalmazzanak, kínzást, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak ne 
vessék alá. 

 A tanulót nem érheti hátrány lelkiismereti meggyőződése, véleménye, kifejtett nézete miatt. 
 Kezdeményezheti az iskolai Diákönkormányzat (DÖK) megszervezését, illetve részt vehet annak 

munkájában. 
 Ha a tanulót iskolai tanulmányai folytatásával összefüggésben kár éri, az iskolától kérheti a kár megtérítését. 

A kárigényeket írásban kell benyújtani az iskola titkárságán, amiben meg kell jelölni  a káresemény pontos 
idejét, helyét, körülményeit, a kért kártérítés összegét forintban megjelölve, indoklással ellátva. Nem kell 
megtéríteni a kárt, ha azt a tanuló elháríthatatlan magatartása okozta, vagy ha a kárt az iskola működési 
körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, valamint, ha olyan dologban következett be kár, amelynek 
behozatalát a jelen házirend megtiltotta ugyan, de a tanuló mégis behozta azt. Az iskola az udvaron, 
folyosókon hagyott hangszerekért, egyéb tárgyakért felelősséget nem vállal. 

 A tanulónak joga, hogy ellene kollektív büntetéseket ne alkalmazzanak, azaz mások viselkedése, magatartása 
miatt őt hátrány ne érje. 

 A tanuló joga, hogy – tanári javaslatra – részt vegyen iskolai tanulmányi versenyeken. A versenyek időpontját 
az iskola éves munkaterve tartalmazza. 

 A tanuló joga, hogy szóban vagy írásban véleményt nyilvánítson minden őt érintő kérdésben, továbbá 
tájékoztatást kapjon a személyét és tanulmányait érintő dolgokról. Szóbeli vagy – aláírásával ellátott – 
írásbeli kérdéseire, felvetéseire, javaslataira érdemi választ kapjon az illetékes személytől. 

 A tanulónak joga, hogy adatait az iskola biztonságos körülmények között kezelje, tárolja. 
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 A naplóba kerülő jegyeiről, őt érintő bejegyzéseiről a szaktárgyi órán, a szaktanártól folyamatosan értesülhet. 
 A tanuló kérheti érdemjegyeinek felülvizsgálatát abban az esetben, ha azt törvénysértő módon, vagy nem az 

iskola pedagógiai programjában lefektetett tárgyi törzsanyag és osztályozási elvek alapján állapították meg. 
Ilyen irányú kérvényt írásban az iskola intézményvezetőjéhez kell benyújtania. 

 A tanulónak joga, hogy – a hatályos jogszabályok figyelembe vételével – független vizsgabizottság előtt adjon 
számot tudásáról. 

 A tanuló joga, hogy ingyenesen igénybe veheti a kottatári szolgáltatásokat, valamint – lehetőség esetén – az 
iskola hangszereit. A hangszerek kölcsönzése a szaktanárok segítségével történik. Mind a hangszerekért , 
mind a kikölcsönzött kottákért a gyermek, illetve a szülő felelős. 

 Megilleti az a jog, hogy a nevelési–oktatási intézményben családja anyagi helyzetétől, szociális 
körülményeitől függően, kérelmére engedélyt kapjon kedvezményes térítési díj vagy tandíj fizetésére, 
továbbá fizetési kötelezettségeinek halasztására, vagy részletekben történő törlesztésre. Igényeit az 
irodában a megfelelő űrlapon kell előterjesztenie és leadnia. 

 A tanuló (kiskorú esetén annak gondviselője) az intézményben történő jelentkezéskor az intézményvezető 
részére szóló írásbeli kérvényben kérheti az intézmény magasabb évfolyamára történő felvételét. 

 A szülő kérésére az intézményvezető legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti az iskola első évfolyamának 
megismétlését, akkor is, ha a tanuló az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. 

 A tanuló a lehetőségekhez mérten választhat főtárgyi- illetve szolfézstanárt; vagy számára időben, helyben 
megfelelő tanulócsoportot. Ezt a beiratkozáskor, illetve a jelentkezési lapon kell jeleznie. Tanév közbeni 
tanárváltásra a rendelkezésre álló szabad helyek függvényében van mód írásbeli kérelem benyújtásával, 
intézményvezetői engedéllyel. 

 Megfelelő képességek, ismeretek birtokában részt vegyen a különféle zenei csoportok munkájában. 
 A tanuló joga, hogy a jogszabályban meghatározottak szerint vendégtanulói jogviszonyt létesítsen . A tanuló, 

a kiskorú tanuló esetén a szülő az erre vonatkozó kérelmét az intézményvezetőhöz nyújtja be az iskola által 
megadott formanyomtatványon.  

 A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülő – kérheti, hogy zeneirodalom kötelezően választható tantárgyat 
egyéni órarend alapján sajátíthassa el. Az erre vonatkozó írásbeli kérvényét indoklással együtt a szaktanár 
hozzájárulásával az intézményvezetőhöz kell benyújtani. 

 A tanuló joga továbbá, hogy (a szaktanár tudomásával, az intézményvezető jóváhagyásával) szerepeljen 
iskolai és iskolán kívüli hangversenyeken, rendezvényeken, kiállításokon, bemutatókon. 

 A tanulónak joga, hogy jogai megsértése esetén – a jogszabályban meghatározottak szerint panaszt nyújtson 
be az iskola intézményvezetőjéhez, valamint törvényességi kérelmet nyújtson be a fenntartó szervhez; illetve 
eljárást indítson és igénybe vegye a nyilvánosságot. A tanulót az ilyen eljárás megindítása miatt retorzió nem 
érheti, őt a közérdekű bejelentőnek kijáró védelem illeti meg. 

 
3. A tanuló kötelességei 

 A tanuló kötelessége, hogy a tanórákon jelen legyen, a beszámolókon részt vegyen, hiányzásait a házirendben 
szabályozottak szerint igazolja. 

 Rendszeres munkával, képességeinek megfelelően eleget tegyen a pedagógiai programban foglalt tanulmányi 
kötelezettségeinek, az órákra pontosan, felkészülten érkezzen, a felszerelését a tanítási órára magával vigye. 

 Pedagógus felügyelete mellett közreműködjön az általa használt eszközök és környezete rendben tartásában. 
 A tanuló az iskola rendezvényein (hangversenyek, fesztiválok, bemutatók) fegyelmezetten, az alkalomnak 

megfelelő öltözékben vegyen részt. 
 A tanuló kötelessége, hogy megfelelően kezelje a rábízott vagy általa használt eszközöket, az iskola 

felszereléseit. 
 Ügyeljen saját és társai testi épségére, egészségére, ruházatának ápoltságára, az esetleges balesetről, saját 

magát vagy társait veszélyeztető állapotról, tevékenységről tájékoztassa az iskola alkalmazottait. Az iskola a 
tanulói balesetekről jegyzőkönyvet vesz fel. 

 Az iskola vezetői, tanárai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.  
 A tanuló kötelessége, hogy az iskola termeiben, berendezéseiben, létesítményeiben általa okozott károkat 

megtérítse. Károkozás esetén az intézményvezető a károkozás körülményeit megvizsgálja, az okozott kár 
nagyságát felméri. A kárt okozó kiskorú tanuló szülőjét haladéktalanul tájékoztatja a vizsgálat eredményéről. 
Egyidejűleg a szülőt felszólítja az okozott kár megtérítésére. Eredménytelen felszólítás esetén az iskola 
intézményvezetője pert indíthat a szülő, illetve a tanuló ellen. 

 Köteles megismerni és betartani a házirend szabályait és a létesítményekre vonatkozó különleges 
szabályokat. 
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4. Az iskola munkarendje 
Alapfokú művészeti iskolánk zeneművészeti ágon folytat oktató-nevelő munkát. A művészetoktatás délutáni 
foglalkozások keretében történik, az iskola SZMSZ-ében meghatározott tanítási helyszíneken. 
 
Az iskola főépülete, székhelye (Felső u. 33.) hétfőtől péntekig 8.00 órától 20.00 óráig tart nyitva, szombaton az első 
tanár megérkezésétől az utolsó tanár távozásáig. Hivatalos ügyek intézése munkanapokon hétfőtől csütörtökig 
8.00 és 16.00 óra között, pénteken 8.00 és 13.00 óra között történhet a titkári helyiségben. A térítési- és tandíj 
befizetése az előre meghatározott helyszínen, napokon és időpontokban történik. A székhely a tanítási 
szünetekben az ügyeleti rend szerint tart nyitva. Egyéb rendelkezés hiányában az intézmény vasárnap, ünnep- és 
munkaszüneti napon zárva tart. 
 
A Felső u. 45. alatti épület az első tanár megérkezésétől az utolsó tanár távozásáig van nyitva.  
 
A könyvtár szolgáltatásait a tanulók az SZMSZ-ben meghatározottak szerint vehetik igénybe, a kifüggesztett 
nyitvatartási és kölcsönzési idő alatt. 
Az órarend és foglalkozási rend által behatárolt tanulmányi időben az iskola épületeit a tanulók (beleértve a 
kihelyezett tagozatok iskolaépületeit is) csak a szaktanár engedélyével hagyhatják el. 
Szülői felügyelet nélkül érkező tanuló az iskola épületét a tanítási idő alatt csak a szülő előzetes írásbel i 
engedélyével hagyhatja el. 
A szülők időpont-egyeztetés után kereshetik fel személyesen az iskola tanárait. 
Tanítási órákon a tanuló szülője, hozzátartozója csak abban az esetben tartózkodhat, ha erre a tanár engedélyt ad. 
Tanítási óráról tanárt kihívni, vagy telefonhoz hívni csak rendkívüli esetben lehet. 
 

5. A tanórai és egyéb foglalkozások rendje 
A tanítási órák 20.00 óráig tartanak. Szükség esetén szombaton is folyik oktatás. A tanítás kezdete a tanulók 
délelőtti kötelező általános iskolai, illetve egyéb iskolai oktatásának befejezése után kezdődik. 
Egyéni foglalkozási órák „ A ”- tagozaton hetente 2×30 percben zajlanak, „B”- tagozaton 2×45 percben. Magasabb 
évfolyamra járó „ A ” tagozatos tanulók esetében összevont órák is tarthatók, melyek ez esetben alkalmanként 60 
percesek. Csoportos órák esetében a tanórák ideje hetente 2×45 perc. Csoportos órák esetében is lehet összevont 
órákat tartani, amelyek időtartama 1×90 perc. 
 
A tanórai foglalkozások rendje, szabályai: 
 Étkezni kizárólag a tanórák kezdete előtt, vagy azok befejezése után lehet. 
 Tilos a tanítási órákon rágógumizni. 
 A tanuló köteles tanítási órák megkezdése előtt 10 perccel, hangversenyeken vagy más rendezvényeken, 

szereplés előtt tanára útmutatása szerint, de legalább 15 perccel korábban megjelenni. 
 Késés vagy órabeosztástól eltérő időben való megjelenés miatt az elmaradt órát pótolni, illetve azt más tanuló 

órabeosztása terhére megtartani nem lehet. A félévi, év végi szorgalmi osztályzatokban figyelembe kell venni 
a rendszeres késéseket. 

 A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az intézményvezető vagy 
helyettesei, vagy a szakmai munkaközösség vezetője engedélyezhet. A tanítási óra zavartalansága érdekében 
a tanárt és a tanulót az óráról kihívni vagy a tanítási órát – rendkívüli eset kivételével – más módon zavarni, 
nem szabad. 

 
6. A tanítási órák és foglalkozások közötti szünetek rendje 

A csoportos órák között a szaktanár lehetőség szerint 10 perc szünetet tart. Összevont csoportos órák esetében a 
tanítási óra után a szünet időtartama lehetőség szerint 15 perc. 
 

7. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti 
vizsgák tervezett rendje, ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés módja, határideje 

 
7.1. Vizsgák rendje 
A tanulók félévkor az iskolai munkatervben meghatározott időpontban (december vagy január) vizsgakoncerten , 
közönség előtt adnak számot tudásukról. Az év végi (osztályozó) vizsga időpontját a szorgalmi időszak utolsó 
három hetében lehet megszervezni. A vizsga időpontját az intézményvezető határozza meg. A vizsga 
tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei a pedagógiai program helyi tantervben szabályozottak. 
Iskolánkban művészeti alapvizsgát szervezünk, illetve művészeti záróvizsga szervezhető. A művészeti alapvizsga 
és záróvizsga követelményeit és témaköreit az iskola Pedagógiai programjában kidolgozott helyi tanterv 
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tartalmazza. A művészeti vizsgára a tanulónak az iskola által megadott jelentkezési lapon, a megadott határidőig 
kell jelentkeznie. Kiskorú tanuló esetén a szülőnek/gondviselőnek is alá kell írni.   
A művészeti alapvizsgát és művészeti záróvizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni, melynek elnökét és 
tagjait az intézményvezető bízza meg. 
 
7.2. Osztályozó vizsga 
Osztályozó vizsgát tesz a tanuló, ha 
 felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 
 rendkívüli előrehaladás esetén a szaktanár javaslata alapján két, esetleg több osztály anyagából tesz 

összevont beszámolót és az intézményvezető engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi 
követelményének egy tanévben vagy előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget, 

 a jogszabályban meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó 
vizsgát tehet,  

 a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 
Az osztályozó vizsga időpontját az intézményvezető határozza meg az év végi vizsgák keretén belül. Az osztályozó 
vizsgára jelentkezni az iskolában megadott formanyomtatványon lehet. A jelentkezés határideje április utolsó 
hete.  
 
7.3. Tanulók felvétele, felvételi vizsga 
Intézményünk felvételi készségszint-felmérést április-május hónapban szervez. Pótfelvételi szervezhető 
szeptember első hetében. Új tanuló felvételéről az intézményvezető a felvételi bizottság javaslatát és az iskola 
engedélyezett tanulólétszámát figyelembe véve dönt. A felvételi eredményekről a felvételizőket és a szülőket 
tájékoztatjuk a helyben szokásos módon. 
 
7.4. Különbözeti vizsga 
Más művészeti iskolából érkező tanuló átvételéről és osztályba sorolásáról a különbözeti vizsga (meghallgatás) 
után az adott tanszakvezetői javaslatok alapján – a rendelkezésre álló szabad helyek függvényében – az 
intézményvezető dönt. Különbözeti vizsgát tesz az a növendék is, aki magasabb évfolyamra kéri felvételét 
intézményünkbe. A döntés végeredményéről a szülőt/gondviselőt írásban értesítjük.  Sikeres átvétel, illetve 
felvételi meghallgatás esetén a különbözeti vizsga eredményét a bizonyítvány megjegyzés rovatába a különbözeti 
vizsga dátumával kell bejegyezni. Különbözeti vizsga szervezése a tanév folyamán bármikor lehetséges.  
 
7.5. Pótló- és javítóvizsga 
Ha a tanuló neki fel nem róható okból a kiírt vizsgaidőpontban nem tud megjelenni, pótlóvizsgát tehet az 
intézményvezető által meghatározott időpontban.  
Főtárgyból és kötelező tárgyból a tanév végén kapott elégtelen osztályzat esetén a tanuló augusztus 25. napjától 
augusztus 31. napjáig terjedő időszaban javítóvizsgát tehet. A vizsga napját az intézményvezető határozza meg.  A 
javítóvizsga idejéről és a vele kapcsolatos tudnivalókról a szülőt értesíteni kell. Ha a tanuló a javítóvizsga napján 
nem jelenik meg, vagy a javítóvizsgán nem felelt meg, tanulmányait csak az osztály megismétlésével folytathatja. 
A javítóvizsga eredményét be kell vezetni a törzslapra és a bizonyítványba. A javítóvizsga nem nyilvános és nem 
ismételhető meg. 
 

8. Tantárgyválasztás, tantárgymódosítás 
A tanuló, illetve a szülő az intézménybe történő jelentkezéskor az iskola Pedagógiai Programjában meghatározott 
zenei egyéni és csoportos tantárgyak közül választhat. A gyermeket felvételi alkalmassági vizsga után vesszük fel 
a választott, vagy alkalmatlanság esetén a javasolt másik hangszerre. A jelentkezési lapon a tanuló adatait és az 
alkalmassági vizsgálat eredményeit tüntetjük fel. Helyhiány esetén javasoljuk a zenei előképző évfolyamokba 
történő beiratkozást, más elképzelés esetén a jelentkező várólistára kerül. 
Ha a gyermek már beiratkozott tanulónak, a főtárgy változtatására – hely függvényében, valamint pedagógiai és 
munkaszervezési okok miatt – félévkor és tanévváltáskor van lehetőség. 
A szülő, illetve tanuló változtatási szándékát még a félév zárása előtt köteles bejelenteni szaktanárának és az 
illetékes intézményvezető-helyettesnek. A szükséges egyeztetések, valamint az újonnan választott hangszerhez 
szükséges alkalmassági képességfelmérés után a helyettes gondoskodik a tanuló elhelyezéséről. 
 

9. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolása 
Ha a tanuló a tanítási óráról távol marad, a mulasztást nyolc napon belül – kiskorú tanuló esetén a szülőnek – 
igazolnia kell annál a szaktanárnál, akinél a tanuló hiányzott. A mulasztást az intézmény igazoltnak tekinti, ha 

 a tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülő előzetes szóbeli vagy írásbeli kérelmére – engedélyt kapott a 
távolmaradásra, 
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 a tanuló beteg volt és azt az orvos vagy szülő igazolja, 
 a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos ok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni, 
 a tanuló ideiglenes vendégtanulói jogviszonyának időtartamát a jogszabályban foglaltak alapján igazolja. 

 
Ha a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az iskola köteles a szülőt értesíteni, ha a nem tanköteles 
kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri. Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan 
mulasztás következményeire. 
A negyedik és nyolcadik igazolatlan óra elérése után az iskola vezetősége levélben értesíti a tanuló szüleit vagy 
gondviselőjét a mulasztások tényéről. Az értesítésben felhívja a figyelmet az igazolatlan mulasztás 
következményeire, azaz megszűnik a tanuló jogviszonya, ha 10 tanítási óránál többet mulaszt, feltéve, hogy az 
iskola a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt legalább kettő alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan 
mulasztás következményeire.  
 
Ha a tanuló a tanórai foglalkozások kezdetére nem érkezik meg, az késésnek minősül, amit a szülőnek a következő 
órán igazolnia kell. Az óra megkezdése után érkező tanuló késését a tanár a naplóba bejegyzi. Amennyiben a 
késések összideje eléri a tanórai foglalkozás idejét, a késés egy igazolt vagy igazolatlan hiányzásnak minősül. A 
tanuló a késés ellenére nem zárható ki a tanóráról, foglalkozásról. 
 

10. Az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli 
rendezvényeken elvárt magatartás 

A tanulók a tanórán kívüli foglalkozásokon is kötelesek a Házirendnek megfelelő (korábbi bekezdésekben foglalt) 
magatartást tanúsítani. 
 

11. Az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei az iskolához tartozó területek használatának 
rendje 

 Ha a tanuló vagy a dolgozó kerékpárral érkezik az iskolába, a kerékpárt az udvaron erre alkalmas helyen 
helyezheti el. Az iskola az itt elhelyezett kerékpárért felelősséget nem vállal. Az iskola udvarán kerékpárral 
játszani, versenyezni tilos. 

 Az udvar növényzetét, kerítését, az udvarhoz tartozó tárgyakat rongálni és a fákat tördelni tilos. 
 Udvar fáira mászni tilos. 
 Az iskola udvarán kapuzárás után a szüneti napokon tartózkodni tilos. 
 A tanulók a tanórai foglalkozások előtt az iskola folyosóin várakozhatnak. 
 A folyosókon és a szaktantermekben a tanulók viselkedésükkel nem zavarhatják a tanórák menetét. 
 A tanulók a szaktanteremben lévő tanításhoz szükséges tárgyakat, eszközöket kizárólag a szaktanár 

engedélyével és a tárgy rendeltetésének megfelelően használhatják, figyelve a helyiség rendjére, tisztaságára 
és a környezettudatosságra. 

 A hulladékokat az erre kijelölt hulladékgyűjtőbe, vagy szelektív hulladékgyűjtőkbe kell helyezni. 
 A szaktantermekben található műszaki felszerelési tárgyakat csak a pedagógusok kezelhetik. 
 A könyvtár szolgáltatásai a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott nyitvatartási és kölcsönzési 

idő alatt a tanárok, tanulók és szülők rendelkezésére állnak. A könyvtár nyitvatartási rendje a központi 
hirdetőtáblán és a könyvtár ajtaján szerepel. 

 Kísérők, szülők a kijelölt helyen, előtérben, folyosón várakozhatnak. A tanítás rendjét hangoskodással 
megzavarni nem lehet. 

 A tanulók az iskola szaktantermeit tanítási órán kívüli esetekben tanári kérés alapján az intézményvezető-
helyettesek, illetve az intézményvezető engedélyével használhatják. 

 
12. A mobiltelefon és egyéb digitális, infokommunikációs eszköz tanórai és egyéb foglalkozásokon 

való használatának szabályai 
A tanuló nem folytathat a tanítási órán olyan tevékenységet, amely a tanulás folyamatát akadályozza, az órát tartó 
tanár munkáját zavarja. A tanítási órákon a diákok számára audioeszközök, mobiltelefon, valamint a tanítás 
időtartama alatt bluetooth hangszóró és az iskolai munkát zavaró játékok használata tilos. Tanulóink 
mobiltelefonjukat a tanítási órán csak kikapcsolt állapotban tarthatják maguknál, kivéve, ha azt a pedagógus 
felszólítására az órán használhatják. A tanulók a saját tulajdonukban lévő infokommunikációs eszközöket 
(mobiltelefon, tablet, laptop, audioeszközök, stb.) a tanítási órán csak a pedagógus engedélyével, illetve 
felszólítására használhatják. Az iskola tulajdonát képező infokommunikációs eszközöket a tanulók csak a 
pedagógus jelenlétében és irányításával használhatják. 
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13. A tanuló (szülő) kártérítési felelőssége 
A tanuló gondatlan károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb jogszabályokban előírt módon és mértékben 
kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét a körülmények figyelembe vételével az iskola 
intézményvezetője határozza meg. 
A tanuló szándékos károkozása esetén a tanuló törvényes képviselője kártérítési felelősséggel tartozik, amelynek 
mértékét a magasabb jogszabályokban előírtak alapján az iskola intézményvezetője határozza meg. 
 
A tanuló kötelessége, hogy a számára kiadott iskolai hangszert rendeltetésszerűen használja, állagát tőle telhetően 
megóvja. Amennyiben a hangszer nem rendeltetésszerű használata esetén történt a hangszerekben károkozás, a 
szülő kötelessége a kár megtérítése a kölcsönzési kötelezvényben meghatározottak szerint. 
 

14. A tanuló által bevitt tárgyakra vonatkozó szabályok 
Az iskola nem vállal kártérítési felelősséget a tanuló tanulmányai folytatásával összefüggésbe nem hozható 
káreseményekért. A tanuló az iskolába érkezéskor eldöntheti, hogy az oktatáshoz nem szükséges értéktárgyait 
megőrzésre leadja-e az iskola titkárságán. A megőrzési idő alatt (az iroda nyitvatartási idején belül) az iskola a 
tárgy felügyeletét és állagának megőrzését vállalja. 
Az iskola területén talált tárgyakat az iskola irodájában kell leadni, ahol 30 napig őrzik. A 30. napot követően az 
iskola a nem keresett tárgyakat karitatív célra felajánlja. 
Kést, szúróeszközt, testi épséget és egészséget veszélyeztető tárgyakat, valamint gyufát, tüzet előidéző eszközöket 
tilos az iskolába behozni. 
 

15. A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések   
A térítési díjak illetve tandíjak megállapítása a mindenkori aktuális törvények és egyéb szabályozások alapján 
történik. A kedvezmények lehetőségeit a mindenkori aktuális fenntartói rendelkezések figyelembe vételével 
tanévenként állapítja meg az iskola. 
Minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű tanuló, a testi, érzékszervi 
(látási, hallási), középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista tanuló részére az első alapfokú 
művészetoktatásban való részvétel. A jogosságot hivatalos iratokkal igazolni kell. 
A térítési díjat, tandíjat az iskola által meghirdetett időpontban, a tanév eleji beiratkozáskor, illetve február első 
felében kell befizetni. A részletfizetési kedvezményben részesülők az iskola által meghatározott időpontban 
fizetnek. 
Megkezdett tanulmányok esetén térítési- és tandíjat az intézmény nem fizet vissza. 
A térítési díj és tandíj visszafizetésének módjai és esetei: 

 Részarányos visszatérítés jár a tanulónak, amennyiben a tanítási év első napjától, illetve félévkezdés első 
napjától számított 15 munkanapon belül a tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülő – írásban jelzi, hogy 
tanulmányait kizárólag önhibáján kívül (elköltözés, betegség stb.) nem tudja folytatni, tanulói 
jogviszonyának megszüntetését kéri. A részarányos visszafizetést írásban kell az intézményvezető felé 
kérelmezni. 

 
16. A szociális ösztöndíj, a szociális támogatás elvei, a nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve 

és elosztási rendje 
Iskolánkban az intézménytípusunk jellegéből adódóan nem működik szociális ösztöndíjtámogató rendszer. 
Az iskola tanulói a mindenkor érvényes, fenntartó által szabályozott térítési- és tandíjszabályzatában 
meghatározottak szerint szociális támogatásban részesülhetnek. 
A támogatás formái: 
 A díj összegének a feltételektől függő mértékű csökkentése, 
 A díj összegének részletekben történő kiegyenlítése.  

Mindkét esetben a megfelelő formanyomtatvány kitöltésével fordulhat a kérelmező az intézményhez. Az 
intézményvezető a kérelmek elbírálásáról határozatot hoz, melyet eljuttat az érintettekhez. 
Művészeti képzésünkben használt kottákat és könyveket a szülők biztosítják gyermekeik számára, illetve azok a 
zenei könyvtárunkból is kölcsönözhetők. 
 

17. A tankönyvellátás iskolán belüli szabályai 
Intézményünkben – alapfokú művészeti iskola – speciális jellemzői miatt nem szükséges a tankönyvellátás, 
valamint tankönyvrendelés elkészítésének szabályozása. 
 

18. Többletszolgáltatások igénybevételének feltételei, díjazása 
A köznevelési törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet meghatározza a térítési 
díj, tandíj ellenében igénybe vehető köznevelési feladatok körét. Heti hat tanórai foglalkozást, illetve heti 300 
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percet meghaladó foglalkozást igénybe vevők a fenti jogszabályon alapuló fenntartói térítési-, tandíj rendeletben 
meghatározott mértékű tandíjat fizetnek. 
A két főtárgyat tanuló gyermek esetében a régebb óta tanult tantárgyra vonatkozóan térítési díjat, a másodikként 
tanult tantárgyra vonatkozóan tandíjat kell fizetni. 
 

19. A tanulók jutalmazásának elvei és formái 
A tanuló és tanulói közösségek, osztályok, művészeti csoportok szorgalmában, tanulmányi munkájában elért 
magas színvonalú, kimagasló eredmények jutalmazása fontos pedagógiai elv és eszköz iskolánk oktató-nevelő 
munkájában. 
A tanuló kiemelkedő tanulmányi munkájáért, szorgalmáért jutalomban részesülhet. 
A zeneiskola valamennyi évfolyamát elvégzett tanulóinktól oklevéllel búcsúzunk, ugyanígy zenei tanulmányaikat 
középfokú intézményben folytató növendékeinktől. 
A jutalmak formái: 

 szaktanári, intézményvezetői dicséret 
 oklevél 
 aranyérem  
 az év zenekari tagja (fúvós, vonós, kórus) 
 tanszak kiváló tanulója érem 
 tárgyjutalom 
 felterjesztés az Érd Kiváló Diákja plakettre 

 
Szaktanári dicséret adható: a tanévben több alkalommal a rendszeres, eredményes felkészülésért, kiemelkedő 
haladásért, egy-egy feladat példamutató elvégzéséért. 
Intézményvezetői dicséret adható: az iskolának dicsőséget hozó, jelentős nemzetközi, országos, területi, megyei, 
regionális versenyen, fesztiválon vagy más fontos közreműködésben elért kiemelkedő sikerért, eredményért, 
valamint félévkor és a tanév végén elért kiváló tanulmányi eredményért. 
Arra érdemes tanuló a dicséret több formájában is részesülhet (pl. év zenekari tagja + kiváló tanuló + tárgyjutalom) 
Dicséretet tanév közben a naplóba, illetve a tanév végén a naplóba, a bizonyítvány és a törzslap jegyzetrovatába 
kell beírni. 
 
Tanulói közösségek, csoportok jutalmazásának alapelvei: 
A kiemelkedő eredményt elért tanulói csoportok, tanszaki közösségek, együttesek is részesülhetnek 
intézményvezetői dicséretben, csoportos jutalmazásban. Az odaítélés elvei az egyéni jutalmazásokhoz hasonlóak. 
 

20. A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei 
Azt a tanulót, aki 

 tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy 
 a tanulói házirend előírásait megszegi, vagy 
 igazolatlanul mulaszt, vagy 
 bármely módon árt az iskola jó hírnevének,  

szóbeli és/ vagy írásbeli büntetésben lehet részesíteni.  
 
Az iskolai büntetések formái: 

 szaktanári figyelmeztetés,  
 szaktanári intés,  
 intézményvezetői figyelmeztetés, 
 intézményvezetői intés,  
 intézményvezetői megrovás. 

A büntetések kiszabására az iskola bármely pedagógusa javaslatot tehet. A büntetések kiszabásánál a fokozatosság 
elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség súlyától függően el lehet térni.  
 
A tanuló súlyos kötelezettségszegése esetén a tanulót azonnal „intézményvezetői intés” büntetésben kell 
részesíteni.  
Súlyos kötelezettségszegésnek minősülnek az alábbi esetek: 

 agresszió, másik tanuló bántalmazása 
 egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, fogyasztása, 
 szándékos károkozás,  
 az iskola alkalmazottainak, valamint a tanulók emberi méltóságának megsértése,  
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 mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján bűncselekménynek minősülnek. 
A büntetés adásáról az erre jogosult nevelő, illetve az intézményvezető dönt. A büntetést szóban vagy írásban, 
illetve a KRÉTA rendszeren keresztül a szülő tudomására kell hozni. 
 
A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a jogszabályokban előírtak szerint fegyelmi eljárás 
is indítható. 
 

21. Büntetőjogi és fegyelmi eljárás hatálya alá nem tartozó, pedagógus vagy a köznevelési intézmény 
egyéb alkalmazottja ellen irányuló, a köznevelési intézménnyel jogviszonyban álló tanuló 
részéről elkövetett közösségellenes vagy azzal fenyegető cselekmények megelőzésének, 
kivizsgálásának, elbírálásának elvei és az alkalmazandó intézkedések 

A tanuló az iskola pedagógusa vagy más alkalmazottja ellen irányuló közösségellenes cselekményt követ el vagy 
azzal fenyegetődzik, ha az iskolai, közösségi együttélés szabályaival alapvetően ellentétes magatartást tanúsít, 
amely sérti az iskola helyi normáit és a nevelési-oktatási folyamatban résztvevő tanulók és pedagógusok alapvető 
érdekeit. Ha a tanuló által elkövetett közösségellenes magatartás vagy az azzal történő fenyegetés büntetőjogi 
felelősség hatálya alá tartozik, a szükséges hatósági bejelentést haladéktalanul be kell nyújtani. Ha a 
közösségellenes magatartás fegyelmi eljárás hatálya alá tartozik, a fegyelmi eljárást a tudomásszerzéstől számított 
nyolc napon belül meg kell indítani. 
Ha a közösségellenes magatartás vagy az azzal történő fenyegetés nem minősül szabálysértésnek vagy 
bűncselekménynek, akkor az intézményvezető a cselekményről szóló tudomásszerzéstől számított öt 
munkanapon belül vizsgálatot kezdeményez a közösségellenes magatartást vagy az azzal történő fenyegetést 
vélhetően megvalósító tanuló ellen, amelybe bevonja a tanuló szüleit. A vizsgálat lefolytatására az 
intézményvezető háromfős bizottságot hoz létre, amelyet maga vezet. A vizsgálat alapján a bizottságnak meg kell 
ítélnie, hogy cselekedetével a tanuló megvalósította-e a közösségellenes magatartást vagy az azzal történő 
fenyegetést. A vizsgálatban a bizottságnak meg kell állapítania, hogy az elkövetett cselekmény büntetőjogi vagy 
fegyelmi eljárás hatálya alá tartozik-e vagy sem. Az elbíráláskor figyelembe kell venni, hogy a cselekmény milyen 
mértékben veszélyezteti az iskolaközösség működését, az iskolai nevelő-oktató munka nyugodt folytatásának 
feltételeit, milyen tanulói, pedagógusi, munkavállalói körre jelent fenyegetést, milyen mértékben áll szemben a 
szokásos társadalmi, iskolai kommunikációs eljárásokkal, valamint a helyi szokásrenddel. A vizsgálatnak és az 
alkalmazandó intézkedéseknek a további hasonló cselekedetek megelőzését, valamint a közösségellenes 
magatartást megvalósító tanuló elszigetelését, az iskolai közvélemény elítélő motivációját kell szolgálniuk. 
 

22. A tanulók testi épségének megőrzésére vonatkozó előírások, veszélyforrások 
 Az iskolát az óraközi szünetben elhagyni veszélyes és tilos. 
 Az udvaron tilos a fára, kerítésre mászás, gyakorlás, lármával, testi épség veszélyeztetésével járó tevékenység. 
 Az épület falához erősített gázcsővezetékhez, a tűzeseti főkapcsolót záró szekrényhez, gáz főelzáró 

szekrényhez nyúlni tilos. 
 A folyosón rohangálni, csúszkálni balesetveszélyes, rollerezni tilos. 
 Az ablakokba felülni, kívülről felmászni, ablakokból kihajolni tilos. 
 Konnektorhoz nyúlni tilos. 
 Ablaktörést azonnal jelenteni kell a közelben tartózkodó pedagógusnak, kitört ablakhoz nyúlni tilos. 
 Meghibásodott elektromos készülékhez nyúlni tilos. 

 
23. Óvó-védő intézkedések 

 A tanulókkal a tanév első óráján a szaktanárok ismertetik az egészségük és testi épségük védelmére 
vonatkozó előírásokat, veszélyforrásokat, a balesetek megelőzése érdekében elvárható magatartásformákat.  
Ennek tényét a szaktanár a KRÉTA rendszerben rögzíti.  

 Az iskola épületeiben be kell tartani a tűzvédelmi előírásokat, tilos a dohányzás, a szeszesital fogyasztás és a 
kábítószerek bármely fajtájának használata. 

 A tanuló baleset, tűz és veszély esetén azonnal értesíti az intézmény hozzá legközelebb található dolgozóját. 
További teendők a tűzvédelmi szabályzatban találhatóak. 

 A bombariadóval és rendkívüli eseményekkel kapcsolatos teendőket az SZMSZ megfelelő pontjai 
szabályozzák.  

 A járművekkel történő utazást igénylő valamennyi iskolai esemény előkészítésekor a biztonságos 
lebonyolítás érdekében a szervezőnek a mindenkor hatályos rendelkezések szerinti maximális gondossággal 
kell eljárnia.  

 Az utaslistára a járművön utazók adatai mellett fel kell tüntetni a szülők elérhetőségét is. Az utazás ideje alatt 
az utaztató tanárok felelőssége a gyermekek felügyelete. Azt átruházni szülőre nem lehet. 
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24. A tanulók véleménynyilvánításának, rendszeres tájékoztatásának rendje és formája 
A tanulóközösségek és diákkörök érdekei képviseletére diákönkormányzatot hoznak létre. Iskolánkban az 
intézmény tanulói összetételéből (érdi és más települések iskolái, főiskolások, egyetemisták, dolgozók), valamint 
a tanítási helyszínek széttagoltsága miatt diákönkormányzat nem tud működni. 
A tanulói érdekképviseletnek más lehetőségei működnek intézményükben. 
Az egyéni oktatás lehetőséget ad arra, hogy a tanuló tanárával közvetlenül közölhesse véleményét, szükség esetén 
kérhesse segítségét. Zenei együtteseink, zenekaraink, állandó kamaracsoportjaink vezetőjükön keresztül 
képviseltethetik magukat. 
Tanulóink ügyeit pedagógusaink után legtöbbször a szülők képviselik. Telefonos időpontegyeztetés után, 
amennyiben az intézményvezető a helyén van, ad hoc esetekben azonnal lehetőség van személyes beszélgetésre 
is. 
Szervezett véleménynyilvánítást az iskola intézményvezetője, szaktanára, a tanulók nagyobb közössége 
kezdeményezhet. 
A véleményezési jog szempontjából az iskola tanulólétszámának 20%-át meghaladó közösség minősül nagyobb 
közösségnek. 
 

25. Az iskola és a szülő közötti kapcsolat 
A szülők és a nevelők együttműködése a sikeres munka alapfeltétele. 
A szülők az iskola életével kapcsolatos információkat a szaktanártól, a szülői értekezleten, a KRÉTA Iskolai 
Alaprendszeren keresztül, illetve szükség esetén előre megbeszélt időpontban fogadóóra keretében kaphatnak. 
A szülő a KRÉTA iskolai rendszeren keresztül is észrevételt tehet. 
Az iskola a rendezvények, szünetek, ünnepek rendjét az éves munkaterv alapján a KRÉTA rendszeren kívül 
mindenki számára hozzáférhető helyen (hirdetőtábla) közli, a tanév megszokott rendjétől eltérő változásokról 
időben értesíti a szülőket, gyermekeket. Internetes honlapunkról (erdizeneiskola.hu), Facebook oldalunkról is 
tájékozódhatnak az iskola életével kapcsolatban. 
 

26. Elektronikus napló használata esetén a szülők részéről történő hozzáférés módja 
A KRÉTA Elektronikus ellenőrzője a szülőknek és tanulóknak nyújt segítséget a tanulmányok alatti naprakész 
információhoz jutásban. Az intézmény beállításának függvényében az Elektronikus naplóba rögzített információk 
azonnal elérhetővé válnak a szülők/gondviselők számára is. Intézményünk vezetősége maga készíti el és osztja ki 
az egyedi Gondviselői belépési azonosítókat, valamint tudatja az intézményi rendszer elérhetőségét a 
felhasználókkal a honlapon történő megjelentetésével is. 
 

27. Záró rendelkezések 
Az intézményvezető és a pedagógusok a Házirend érvényesülését folyamatosan figyelemmel kísérik. A kihelyezett 
tagozatokon a fogadóiskola és a zeneiskola házirendjét egyaránt be kell tartani. A házirendet az intézményvezető 
terjeszti a nevelőtestület elé, és a nevelőtestület fogadja el. A nevelőtestület az elfogadás előtt beszerzi a szülői 
szervezet és az intézményi tanács véleményét. 
A házirend az intézményvezető jóváhagyásával lép hatályba. 
A jóváhagyás után az iskolavezetés biztosítja a dokumentum nyilvánosságra hozatalát és sokszorosítását. A 
házirend az iskola honlapján is megtekinthető. A házirend egy-egy példányát (kivonatát) a beiratkozás alkalmával 
a szülőnek és a tanulónak átadja, valamint egy példányt a központi irodában tájékoztatás céljára tart, amit az iroda 
nyitvatartási ideje alatt bárkinek meg lehet tekinteni. A jelen házirend tartalmával és értelmezésével 
kapcsolatosan bárki fordulhat kérdéssel az intézményvezetőhöz, helyetteseihez. 
A házirend módosítását írásban kezdeményezheti bármely tanuló, pedagógus, dolgozó az intézményvezetőnél. Az 
így beterjesztett javaslatról a nevelőtestület dönt. 
 
Az iskola vezetősége tanévente áttekinti a házirendet, és határoz arról, hogy a házirendet szükséges-e módosítani, 
az utolsó házirend-módosítás óta felmerült-e szabályozási probléma, illetve javasolták-e a házirend módosítását 
bármely kérdésben. 
 
Jelen házirend kihirdetéséről az intézmény vezetője a jóváhagyást követő 10 munkanapon belül a szaktanáron 
keresztül gondoskodik. 
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28. Hatálybalépés legitimáció 
A házirend a nevelőtestület elfogadó határozatával válik érvényessé. 
Jelen házirend 2021. január 29. napján az iskola intézményvezetőjének jóváhagyásával lép hatályba. 
 
 
Érd, 2021.01.29. 
 
 
                                                                                                                                                      
 
  Szabóné Bán Ildikó 
  intézményvezető 
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LEGITIMÁCIÓS NYILATKOZATOK 
 

A Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola Házirendjét az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján a 
nevelőtestület 2021.01.29-i értekezletén elfogadta. 
Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint véleményezési jogával élt a szülői szervezet és az 
intézményi tanács. 
Jelen szabályzat az intézményvezető jóváhagyásával lép hatályba, ezzel együtt az ezt megelőző Házirend hatályát 
veszti. 
 

 

a) A nevelőtestület a Házirendet 2021.01.29-én tartott ülésén véleményezte és elfogadta. 
 
Érd, 2021.01.29. 
                                                                                                                        
   

Czidorné Kerecsányin Erika 
a nevelőtestület nevében 

 
  
 

b) Az iskola Házirendjét a szülői szervezet véleményezte és elfogadásra javasolta. 
 
Érd, 2021.01.29. 
 
   
  Szalatnyai Szilvia  
  Szülői Szervezet elnöke 
 
 

c) A Házirendet a Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője jóváhagyta. 
 
 
Érd, 2021.01.29. 
 
 
 
  Szabóné Bán Ildikó 
  intézményvezető 
 
NYILATKOZAT 
Mint a Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője nyilatkozom, hogy a Házirend módosítása a 
fenntartóra többletkötelezettséget nem hárít. 
Érd, 2021.01.29. 
 
 
  Szabóné Bán Ildikó 
  intézményvezető 
 
Az Érdi Tankerületi Központ, mint az intézmény fenntartója Lukin László Alapfokú Művészeti Házirendjét 
ellenőrizte. 

 
Érd, 2021…………………………. 

 

 
 Rigó Katalin  
 tankerületi igazgató 
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