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Intézményünkben az alapfokú művészetoktatás azzal a szándékkal jött létre, hogy a zeneileg 

tehetséges gyermekek művészi és esztétikai képességeit a lehető legmagasabb szinten 

kifejlessze, valamint hogy lehetőséget nyújtson az esztétikai érzékenység, a szépre való 

hajlam, a harmonikus magatartás iránti nyitottság és az igényesség kialakítására, hogy 

diákjaink a művészet segítségével megismerhessék az egyetemes emberi kultúra, a nemzeti 

hagyományok értékeit és önmagukat. A különböző együttmuzsikálási formációkban való 

részvétel ugyanakkor a közösségi érzés, az egymás elfogadása, az egymásra való komoly 

odafigyelés képességének kimunkálásával a szocializáció igen magas fokára nevel. 

 

A házirend a magatartás szabályait rögzíti.  

 

A házirend hatálya az iskolai életre (beleértve az intézménybe és a telephelyekre érkezéstől, 

az onnan való távozásig, az iskola helyszínei közötti közlekedést is), valamint az intézmény 

területén kívüli iskolai rendezvényekre terjed ki. 

A házirend megsértése fegyelmező intézkedést, vagy fegyelmi büntetést von maga után. 

 

1. Az iskola munkarendje 

 

Alapfokú művészeti iskolánk zeneművészeti ágon folytat oktató-nevelő munkát.  

Intézményünkben az alapfokú művészetoktatás a mindenkori órabeosztás alapján, a 

szaktanárok beosztása szerinti munkaterv alapján történik. 

A szervezeti és működési szabályzat szerint az intézmény központi épületének (Erzsébet krt. 

32.) nyitvatartása: 

hétfőtől – szerdáig:  9.00 – 19.30 

csütörtök– péntek:     9.00 – 19.00 

             

Az intézmény telephelyein (a kerület általános iskoláiban és középiskoláiban) az adott 

intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata és Házirendje a mérvadó az intézmény 

nyitvatartását és az épületben tartózkodás szabályait illetően.  

 

A tanulónak a tanítási órára az óra előtt 10 perccel kell megérkeznie.  

A korábban érkezők az előtérben várakozhatnak. 

Az óra megkezdése után érkező tanuló késését a tanár a naplóban bejegyzi. Ha az óra 

megkezdése után, több mint 10 perccel érkezik meg, akkor távolléte hiányzásnak minősül. 

Az órarend és foglalkozási rend által behatárolt tanulmányi időben (tanítási időben) az iskola 

épülete csak a szaktanár engedélyével hagyható el. 

A foglalkozásoktól való távolmaradás engedélyezését, kiskorú tanuló estében a szülő vagy 

gondviselő kérheti írásban. 

Betegség esetén orvosi igazolás szükséges. 

 

Az iskola a rendezvények, szünetek, ünnepek, alkotónapok rendjét az éves munkaterv alapján 

mindenki számára hozzáférhető helyen (a bejárati hirdetőtáblán) közli, a tanév megszokott 

rendjétől eltérő változásokról írásban tájékoztat. 

A szülők az iskola által kijelölt fogadóórákon, egyéb esetekben pedig időpont-egyeztetés után 

kereshetik föl az iskola tanárait.  

A fogadóórák időpontjait a tájékoztató füzet tartalmazza. 
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2. A helyiségek használatának rendje 

 

 A központba, illetve telephelyekre érkező tanulók közvetlenül a szakterembe mehetnek fel. A 

várakozás ideje alatt a folyosókon és szaktantermekben kötelesek fegyelmezett magatartást 

tanúsítani, ügyelni azok rendjére, tisztaságára. 

 A szaktantermek felszerelésének használata kizárólag a szaktanteremért felelős tanár 

engedélyével lehetséges. 

 A hangszereket, eszközöket a jelenlévő pedagógus felügyelete mellett csak 

rendeltetésszerűen használhatják. 

 A csoportos szaktantermek és az itt elhelyezett eszközök a tanórán túl kizárólag 

tanulmányokhoz kapcsolódóan, a tanév elején kialakított munkarend szerint vehetők igénybe. 

 

A könyvtár szolgáltatásai a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott nyitvatartási 

és kölcsönzési idő alatt állnak a tanulók rendelkezésére. 

A könyvtár nyitva tartási rendje, a központi faliújságon, könyvtár ajtaján szerepel. 

  

A tanulóért érkező felnőtt a központi épületben a folyosón, illetve az előterében, a 

tagiskolákban az ott meghatározott helyen tartózkodhat. 

 

Az intézmény központjában és telephelyein illetéktelen személy nem tartózkodhat. 

 

3. Térítési díj, tandíj fizetésével kapcsolatos rendelkezések 

 

A térítési díj és a tandíj alapszámait a fenntartó határozza meg, mértéke mindenkor a 

tanulmányi átlag függvénye, kivéve az EK-be, a HEK-be felvett, valamint az új tanulók 

esetében. 

A térítési díj megállapításához szükséges tanulmányi átlag számításánál a szorgalom jegyet 

figyelmen kívül kell hagyni. 

A térítési díj fizetése alól mentességet kapnak a hátrányos helyzetű tanulók. A rászorulók 

körét a fenntartó határozza meg az idevonatkozó törvények alapján. 

A tanulói jogviszonnyal nem rendelkező 18 év feletti növendékek tandíj fizetésére 

kötelezettek.  

A térítési díj visszafizetésére nincs mód, kivéve, ha súlyos okkal indokolják (pl.: elköltözés, 

haláleset). 

Az aktuális térítési díj táblázat a mellékletben található. 

 

4.  A hangszerkölcsönzés rendje 
 

Az iskolai hangszerkölcsönzést az erre kijelölt szaktanár felügyeli. A tanárok –előzetes 

egyeztetés után- a felelős szaktanárral együtt kiválasztják a növendéknek megfelelő hangszert 

a hangszerraktárból. A kiválasztott hangszerről kötelezvényt állítanak ki, melyet a szülővel 

(kereső nagykorú esetén a tanulóval) aláíratnak. 

 

A hangszerért anyagi felelősséggel a kiskorú tanuló szülője/nevelője tartozik, kereső 

nagykorú tanuló esetében ő maga. 

A tanuló köteles hangszerét gondozni, ápolni és legjobb tudása szerint biztonságosan kezelni, 

szállítani. 
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A kölcsönzött hangszert ért sérülésekről, meghibásodásokról haladéktalanul értesíteni kell a 

tanárát, a hangszertáros szaktanárt.  

A javítási költségek térítéséről az igazgató dönt. 

5. A diákjogok és kötelezettségek szabályai 

 

A tanulói jogviszony: 

A tanuló az iskolával tanulói jogviszonyt létesít felvétel vagy más intézményből történő 

átvétel útján, jelentkezés alapján A felvételről az intézményvezető dönt. 

A jelentkezés és felvétel a jelentkezési lap kitöltésével és meghallgatással történik. 

A felvételnél előnyben részesül  aki kerületi lakos és/vagy kerületi iskolába jár, hátrányos 

helyzetű, sajátos nevelési igényű, illetve értelmi vagy fizikai fejlődését  a zenei nevelés 

eszközeivel lehet fejleszteni. Hangszerre történő jelentkezésnél előnyben kell részesíteni a 

Molnár Antal Zeneiskola szolfézs előképzős osztályait végzett növendékeket. 

A tanulói jogviszony a beiratkozás  napján jön létre. A beiratkozás rendje: bejelentkezés a 

kötelező/kötelezően választható tárgy tanáránál, bizonyítvány, nyilatkozat leadása és a térítési 

díj befizetése vagy a mentességet igazoló dokumentum leadása a főtárgy tanárnak.  

 

Jogok: 

A tanuló joga, hogy tehetségének, képességeinek felismerése, fejlesztése céljából alapfokú 

művészetoktatásban vegyen részt, továbbá tehetségének fejlesztése érdekében felkészüljön a 

továbbtanulásra középfokon, felsőfokon. 

A tanuló joga, hogy véleményt nyilvánítson minden őt érintő kérdésben, továbbá tájékoztatást 

kapjon a személyét és a tanulmányait érintő dolgokról. 

A tanulók tájékoztatása többoldalú módon - szaktanári közlés, ellenőrző könyv, faliújság - 

által történik. 

A tanuló joga a biztonságos, egészséges környezetben történő oktatás, védelem a testi- lelki 

erőszak ellen.  

A tanuló joga, hogy igénybe vegye az intézmény létesítményeit, eszközeit, részt vehessen 

tanulmányi versenyeken 

A főtárgyi naplóba kerülő jegyeiről, őt érintő bejegyzésekről a szaktárgyi órán, a szaktanártól 

folyamatosan értesül. 

Szóbeli, vagy aláírásával ellátott írásbeli kéréseire, felvetéseire, javaslataira érdemi válaszban 

részesül. 

 

Megilleti az a jog, hogy a nevelési-oktatási intézményben családja anyagi helyzetétől, 

szociális körülményeitől függően, kérelmére engedélyt kapjon a fizetési kötelezettségek 

(térítési díj vagy tandíj) teljesítésének halasztására vagy a részletekben történő fizetésre.  

A tanuló (kiskorú esetén annak gondviselője), az igazgató részére szóló írásbeli kérvényben 

kérheti az intézmény magasabb évfolyamára történő felvételét.  

 

A tanuló az iskola által kiadott írásbeli tájékoztató segítségével választhat a pedagógiai 

programban megjelölt foglalkozások közül.  

 

Kiemelkedő tanulmányi munkájáért, szorgalmáért jutalomban részesülhet.  

Az évközi jutalmak formái: 

- szaktanári dicséret szóban 

- szaktanári dicséret írásban 

- igazgatói dicséret írásban 

- tanulóközösség előtt átadott igazgatói dicséret 

Az év végi jutalmak formái: 

- oklevél 



 5 

- jutalomkönyv 

- tanévzárón átadott igazgatói dicséret 

 

 

Kötelezettségek: 

A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező és választható foglalkozásokon. 

 

Rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően eleget 

tegyen a tanulmányi kötelezettségeinek. 

 

Az iskola vezetői, tanárai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben 

tartsa.  

 

Ellenőrző könyvét hivatalos iratnak megfelelően kezelje, a tanítási órára magával vigye, a 

bejegyzéseket írassa alá szüleivel.  

 

Ügyeljen teste, ruházata ápoltságára, tisztaságára, megfelelő viselkedésére. 

 

Az iskola ünnepélyein és egyéb közös rendezvényein az alkalomhoz illő egységes öltözék és 

az intézmény jellegzetes viselete kötelező.  

 

Az intézményben, illetve az intézmény rendezvényein a tanuló számára tilos a dohányzás, a 

szeszesital és a kábító hatású szerek fogyasztása.  

Nagykorú tanuló csak a kijelölt dohányzóhelyen dohányozhat. 

 

Ha a tanuló a tanítási óráról távol marad, a hiányzás első napján a tanuló, vagy a szülő 

telefonon tájékoztatja az iskolát a mulasztásról.  

A mulasztást 8 napon belül igazolnia kell annál a szaktanárnál, akinél a tanuló hiányzott. 

A mulasztást az intézmény igazoltnak tekinti, ha 

- a tanuló – kiskorú esetén a szülő írásbeli kérelmére – engedélyt kapott a távolmaradásra, 

- a tanuló beteg volt és azt orvos igazolja, 

- a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos ok miatt nem tudott kötelezettségének eleget 

tenni. 

Ha a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. 

 

Az iskola értesíti a szülőt, ha a kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a 10 órát eléri. Az 

értesítésben felhívja a figyelmet az igazolatlan mulasztás következményeire, - azaz, hogy 10 

óra igazolatlan mulasztás esetén megszűnik a tanuló jogviszonya. 

Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a tanítási 

órák egyharmadát meghaladja, a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a 

nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. A nevelőtestület az 

osztályozóvizsga letételét akkor tagadja meg, ha az igazolatlan mulasztások száma 

meghaladja az igazolt mulasztások számát.  

 

Károkozás esetén az igazgató 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 igazgatója pert indíthat a szülő illetve a tanuló ellen.  
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Nagyobb összegű pénzt, ékszert, értéktárgyat, mobiltelefont, személyi hívót mindenki csak a 

saját felelősségére hozhat az iskolába. 

Tanórán a tanuló mobil telefont kikapcsolt állapotban köteles tartani. 

 

A házirend megsértése esetén a Szervezeti és Működés Szabályzatban meghatározott 

fegyelmező intézkedéseket alkalmazza az intézmény: 

- szóbeli figyelmeztetés 

- írásbeli figyelmeztetés 

- írásbeli intés 

- igazgatói intés 

 

Fegyelmi eljárás lefolytatása után megállapítható fegyelmi büntetések: 

- megrovás 

- szigorú megrovás 

- meghatározott kedvezmények csökkentése, illetve megvonása 

- eltiltás a tanév folytatásától 

- kizárás az iskolából 

   

Mások testi épségének szándékos veszélyeztetése, a szándékos agresszió esetén el lehet 

tekinteni a fegyelmi fokozatok betartásától. 

 

 

6. A diákképviselet és a diákkörök szabályozása  

 

A tanulók képviselőik útján véleményt mondhatnak, javaslatot tehetnek az iskola életét érintő 

kérdésekre. Diákképviselő(k) útján részt vehetnek az érdekeiket érintő döntések 

meghozatalában. 

A tanulóközösség dönthet – a nevelőtestület véleménye meghallgatásával – saját közösségi 

életük tervezésében, szervezésében, valamint diákképviselők megválasztásában.  

 

Szervezett véleménynyilvánítást az iskola igazgatója, szaktanára, a tanulók nagyobb 

közössége kezdeményezhet. 

A véleményezési jog szempontjából az iskola tanulólétszámának 25%-át meghaladó közösség 

minősül nagyobb közösségnek. 

 

A diákkör (szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, művészeti csoport, énekkar) bármely 

formája csak akkor jöhet létre, ha azt legalább 10 tanuló igényli, az igényt a tanulók csoportja 

az igazgatónak írásba bejelentik és az igazgató a diákkör vezetésével foglalkozó személyt 

megbízza.  

 

7. Óvó, védő intézkedések 

 

A tanuló kötelessége, hogy elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő 

ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más 

alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető 

állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlel. 

 

Kötelessége, hogy az előírásoknak (átvételi-, használatba vételi elismervény) megfelelően 

kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, 

felszereléseit.  

Kártérítés esetén a vonatkozó jogszabályok az irányadók. 
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