A HANKÓ LÁSZLÓ ZENEI
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE
BEVEZETŐ

A Házirend a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.), a 20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendelet a nevelési és oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról,
valamint az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata figyelembe vételével készült.

A Házirend területi hatálya
A Hankó László Zenei Alapfokú Művészeti Iskola házirendje hatályos az intézmény székhelyén és
telephelyén egyaránt. Az iskolai élet - beleértve az intézménybe érkezéstől az onnan való távozásig az
iskolai élet különböző helyszínei közötti közlekedést is - valamint az intézmény területén kívüli iskolai
programokra, rendezvényekre terjed ki. (pl.: nem hagyományos tanórai keretben szervezett tanítás,
kulturális programok, hangversenyek, hangverseny-utak, stb).

A Házirend személyi hatálya
A Házirend a Hankó László Zenei Alapfokú Művészeti Iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulóra, a
szülőre, aki a gyermek törvényes képviselője, a pedagógusra és az intézmény minden más alkalmazottjára
kiterjed.

A Házirend időbeli hatálya
A Házirend a Hankó László Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulói jogviszonyban álló tanulóra, továbbá a
pedagógusokra és az intézmény más alkalmazottaira az intézménybe történő belépéstől, érkezéstől az
onnan való távozásig - ide értve az iskolai élet különböző helyszínei közötti közlekedés - valamint az
intézmény területén kívüli iskolai programok idejét.
A Házirend nyilvánossága
A házirend egy példányát az iskolába történő beiratkozáskor a szülő megkapja. A főtárgy tanár a szülők
részére a tanév kezdetén (az első főtárgyi órán, vagy az órabeosztás alkalmával) tájékoztatást ad; a
tanulók részére szintén az első főtárgyi órán, vagy az órabeosztás alkalmával ismerteti a házirendet, és
tájékoztatja a tanulókat kötelességeikről, jogaikról, jogai gyakorlásához szükséges információkról,
eljárásokról.
A házirend 1 példányban a titkárságon kerül elhelyezésre, hogy a tanulók bármikor szabadon
megtekinthessék, valamint bárki számára hozzáférhető legyen.
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A Házirend célja
Elősegíteni az oktató-nevelő munkát, és a közösségi élet fejlődését. A Házirend amellett, hogy
jogszabályok gyűjteménye arra törekszik, hogy megértesse iskolánk tanulóival, hogy életük szabályozása
nem ellenük, hanem értük történik.
A nevelőtestület által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését, a
pedagógiai programban foglalt célok megvalósítását és az értékek közvetítését. A házirend elősegíti
iskolánk oktató és nevelő feladatainak ellátását, ezért betartása kötelező az iskolaközösség tagjai számára.
A házirend – az intézmény tanévenkénti munkatervével együtt – az alábbiakban szabályozza az iskola
belső rendjét.
Iskolánk minden alkalmazottja és diákja tartsa be a társadalmi együttélés szabályait, védje az iskola
becsületét, gazdagítsa hagyományait, óvja a közösség tulajdonát, viselkedjen méltóan intézményünk
hírnevéhez, tanúsítson mindenkor kulturált, udvarias és segítőkész magatartást.

A tanulók tájékoztatása és véleménynyilvánításuk
A tanulók rendszeres tájékoztatását az iskola hirdetőtáblája szolgálja, melyre minden olyan
nevelőtestületi döntést ki kell tenni, amely a tanulókat érinti.
Az iskola Pedagógiai Programját, Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint Házirendjét - az igazgató
által hitelesített 1 példányban - az iskolai titkárságán találják meg a tanulók.
Az iskola tanulóinak jogukban áll véleményüket megfelelő módon elmondani a saját és az intézmény
életét érintő ügyekben tanáraiknak, az iskola vezetőinek egyénileg, vagy valamely közösség előtt.
Az intézmény megkeresett vezetői, tanárai a tanuló kérdéseire a magasabb jogszabályokban
meghatározott módon és határidőig érdemi választ adnak.

Hirdetések elhelyezése
Az iskola területén, az iskolai hirdetőtáblákon (kizárólag az erre kijelölt helyen) az iskolatitkár útján az
iskolavezetés engedélyével, aláírásával, intézményi bélyegzővel lepecsételt módon, csak oktatással,
neveléssel, közművelődéssel kapcsolatos hirdetések helyezhetők el, továbbá a fenntartó, a hatóságok
közleményei.
Az intézmény területén nem megengedett a kereskedelmi céllal kapcsolatos reklámtevékenység (kivéve a
hangszer eladással-vétellel kapcsolatos közlemények).

Térítési-díj, tandíj fizetése, tanulói alkotásra vonatkozó vagyoni jog, díjazás szabályai
Az állami fenntartású, és az állami feladatellátásban résztvevő alapfokú művészeti iskolában, ahol
biztosított a heti maximum hat tanórai foglalkozás, térítési,- illetve tandíjat kell fizetnie minden
beiratkozott tanulónak.
Kivételt képeznek a halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű, a testi, érzékszervi,
középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá autista tanulók, akik számára az első alapfokú
művészetoktatásban való részvétel ingyenes.
A térítési díjak, tandíjak mértékéről az érvényes jogszabályok alapján, a „3/2015. (VIII. 28.) KLIK elnöki
utasítás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Térítési- és Tandíjszámítási Szabályzata, továbbá
2

Nyíregyházi Tankerületi Központ által megküldött díjtáblázat” nyújt részletes tájékoztatást, mely az iskola
titkárságán elérhető.
A térítési és tandíjkedvezmények megadásának feltétele a tanuló, illetve szülő írásbeli kérelme. Valamint
a kapcsolódó dokumentumok bemutatása, és leadása az intézményben.

A tanuló távolmaradása és annak igazolása
A tanuló köteles részt venni a választott és a kötelező tanítási órákon. A tanulók, betegség miatti
hiányzását az orvos igazolja.
Jelentős családi esemény miatt a tanuló hiányzásáról tanévenként 3 tanítási napig szülői indoklást lehet a
tájékoztató füzetbe bejegyezni.
A szülő gyermeke számára – az előre tudott jelentős, egy napos családi esemény miatt, írásban előzetes
távolmaradási kérelemmel élhet. Az engedély megadásáról tanévenként 3 alkalommal a főtárgy tanár,
ezen túl az igazgató dönt.
A tanuló tanítási óráról való hiányzását a pedagógus a főtárgyi naplóba jegyzi be. A mulasztott órák heti
összesítése után a hiányzások szülői és orvosi indoklását a szaktanár mérlegeli, és ennek függvényében
igazolja a mulasztást. A mulasztásokat igazoltnak kell tekinteni, ha a tanuló előzetesen engedélyt kapott a
távolmaradásra.

Mulasztások igazolása
A szülő köteles a hiányzás első napján bejelenteni a mulasztás okát a főtárgy- tanárnak, vagy az
igazgatónak.
A hiányzást a zeneiskolai ellenőrzőben a szülőnek igazolnia kell, vagy az orvosi igazolást kell bemutatni. A
szülő egy tanévben maximum 3 alkalommal igazolhatja a tanuló távollétét, ez alól mentességet, indokolt
esetben az igazgató adhat.
A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb három tanítási napon belül tudja
mulasztását igazolni szülői, orvosi vagy egyéb hivatalos dokumentummal.
Mulasztás esetén az igazolást a tanszak tanárának kell leadni.
A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja távolmaradását.
Az összes óraszám 1/3-nak igazolatlan mulasztása után - amelybe valamennyi felvett tantárgy beleértendő
- a tanuló jogviszonya megszűnik. Feltétele, hogy az iskola a kiskorú tanuló szüleit legalább két alkalommal
írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha a tanuló jogviszonya megszűnik,
ezzel egyidejűleg az iskola törli a nyilvántartásából.
Az esetleges késést, vagy órabeosztástól való eltérés miatt elmaradt órát a tanár nem köteles pótolni.
Amennyiben egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztások száma együttesen meghaladják a
tanítási órák egyharmadát, és emiatt a tanuló teljesítménye tanév közben nem volt érdemjeggyel
értékelhető, a tantestület engedélyével a tanuló osztályozó vizsgát tehet, vagy a következő tanévben az
osztálya anyagát folytathatja.
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A TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
A tanulói jogviszony az iskolába való jelentkezést követően felvétel vagy átvétel útján keletkezik.
A jelentkezők felvételéről, átvételéről és osztályba sorolásáról – az iskola adottságainak figyelembe
vételével – az iskola igazgatója dönt. Az iskola elutasíthatja a jelentkezést, ha a jelölt nem teljesítette a
felvételi követelményeket, illetve ha a felvettek száma meghaladja a fenntartó által engedélyezett
létszámot. A felvétellel kapcsolatos döntésről az iskola értesíti a szülőt. A tanulói jogviszony a beíratás
napján jön létre. A tanulói jogviszony megszűnéséről a köznevelési tv. 53. § rendelkezik.

Tanulói jogok és kötelességek
Minden tanuló joga, hogy:
-

adottságainak, képességeinek megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön,

-

személyiségét, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, és védelmet biztosítsanak számára,

-

tájékoztatást kapjon az őt érintő kérdésekről és hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges
információkhoz,

-

az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson, javaslatot tegyen.

Minden tanuló kötelessége, hogy:
-

aktívan részt vegyen a kötelező és a választott tanítási órákon,

-

fegyelmezett magatartást tanúsítson és rendszeres munkával, képességeinek megfelelően eleget
tegyen tanulmányi kötelezettségeinek,

-

tartsa tiszteletben az intézmény vezetőit, pedagógusait, alkalmazottait, valamint tanulótársait

-

tartsa be a házirendet, valamint az intézmény helyiségeinek és berendezéseinek használati
rendjét,

-

az előírásoknak megfelelően használja az intézmény felszereléseit, védje a közösség tulajdonát,

-

óvja saját és társai testi épségét és biztonságát,

-

jelentse a másokat veszélyeztető állapotot és a baleseteket.

Egészségvédő és balesetmegelőző kötelezettség
A Házirend területi hatályában megjelölt helyszíneken a tanulók számára megengedhetetlen a dohányzás,
a szeszesital és a kábító hatású szerek fogyasztása, éppen ezért ezeket nem is tarthatják maguknál.
A tanulók ügyelnek tantermük és az általuk használt szaktantermek, a rájuk bízott, vagy az oktatás során
használatba vett tárgyak tisztaságára.
A tanulók ügyelnek a szociális helyiségek és a mosdók kulturált használatára, a meghibásodásokat jelentik
főtárgy tanáruknak.
A tanulók haladéktalanul jelentik, ha személyüket, társaikat, vagy másokat veszélyeztető állapotot,
tevékenységet észlelnek. A balesetvédelmi előírásokat be kell tartani, a balesetet azonnal jelenteni kell a
főtárgy tanárnak, vagy az irodában
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A közbiztonságra különösen veszélyes eszközöket továbbá vegyszert, mérgező vagy közegészségügyi
előírásoknak nem megfelelő anyagot, petárdát, élő állatot tilos behozni az intézmény területére.

A tanulmányok megkezdése, tantárgyak felvétele
A tanulmányok során - a Nevelési és Pedagógiai Programban és a Helyi Tantervben foglaltak szerint - a
főtárgy mellett kötelező tárgyakat is kell, és választható tárgyakat is lehet tanulni. A kötelező és
választható tárgyakról részletes tájékoztatás kérhető a főtárgy-tanároktól és az igazgatótól.
A szabad tanárválasztásra az iskolai munkarend, beosztás keretei között biztosítunk lehetőséget. A
választást, vagy későbbi változtatást írásban kell kérni, amelyről az iskola vezetősége dönt a rendelkezésre
álló pedagógiai lehetősége függvényében.
A megkezdett tanulmányokat követően új tantárgy, tanszak felvételét a szülő, a tanuló kérelmére,
főtárgy-tanár javaslatára az igazgató engedélyezheti. Tanszakváltás a tanév kezdetén, különösen indokolt
esetben félévkor lehetséges.

A tanítás rendje
Az intézmény hétfőtől péntekig 8.00 órától, legkésőbb 20.30 óráig, szombaton 8.00 órától 15.00 óráig tart
nyitva.

A tanórák rendje
Növendékeink egyéni és csoportos foglalkozásokon vesznek részt. A hangszeres foglalkozások egyéni
beosztás szerint folyamatosan zajlanak:
„A” tagozaton heti 2 x 30 percben
„B” tagozaton heti 2 x 45 percben.
A csoportos órák délutánonként heti 2 x 45 percben vagy 1 x 90 percben, tanáronként és csoportonként
változnak.
A növendék köteles a tanórákon mindenkor pontosan és felkészülten megjelenni.
Az egyéni hangszeres órákon egyszerre csak egy növendék tartózkodhat.
Az esetleges késés, vagy órabeosztástól eltérő megjelenés miatt elmaradt órát pótolni nem lehet.
A tanuló vagy szülője mielőbb jelentse be a mulasztás okát a főtárgyi tanárnak vagy az igazgatóságnak.
A növendékek óráik megkezdése előtt a folyosón csendben várakoznak.
A szolfézs és egyéb csoportos órák előtt, alatt és után a tanteremben csak tanári engedéllyel lehet
tartózkodni.
Mobiltelefont és egyéb elektronikus informatikai eszközöket csak kikapcsolt állapotban vihet be a
növendék az órára.
Hang- és videofelvétel, fotózás az iskola területén, csak igazgatói engedéllyel történhet.
Nagy értékű tárgyak, eszközök, esetleg készpénz behozatala az iskolába indokolatlan és nem javasolt, ezek
elvesztéséért, eltűnéséért az iskola nevelőtestülete és vezetősége felelősséget nem vállal.
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A tanulók az órát nem zavarhatják, a tantermekbe tanítási idő alatt benyitogatni tilos.
Gyakorlás céljára helyiséget a főtárgy tanár segítségével kaphatnak a tanulók, amennyiben az adott
időben van üres terem.
Gyakorlási idő alatt a gyakorlóteremben egyszerre csak egy növendék tartózkodhat.
Növendékeinktől megkívánjuk, hogy az iskolában ápoltan, tisztán jelenjenek meg. Ünnepségeken,
hangversenyeken, vizsgákon az alkalomhoz illő ruhát viseljenek és mindenütt kulturált magatartást
tanúsítsanak.
A tanuló egészsége védelmében tartsa tisztán és rendben környezetét, ügyeljen a mosdók,
mellékhelyiségek tisztaságára is.
Az iskolában hivalkodó ékszerek, divatcikkek és az életkornak nem megfelelő kozmetikai szerek használata
nem megengedett.
Tilos szeszesitalok fogyasztása és egyéb egészségkárosító hatású anyagok kábítószerek használata!
Azok a tanulók, akik hangversenyen játszanak, vagy külső szereplésen vesznek részt, azon a napon
felmentést kérhetnek a szaktanártól vagy az igazgatóságtól, a főtárgyi és kötelező óráik látogatása alól.
A zeneiskola növendéke a tanára vagy az igazgatóság engedélyével egyéb rendezvényen közreműködhet.
A hangszeres tanár az engedély megadásával egy időben megfelelő előadási darabot biztosíthat a
növendék részére.
Iskolánk főtárgyi szakaira minden tanévben újra be kell iratkozni, az intézményben rendszeresített
beiratkozási nyilatkozat kitöltésével.
Növendékeink zeneiskolai ellenőrző könyvüket a fő- és kötelező tárgyi óráikra kötelesek magukkal hozni.
Az ellenőrző könyv megfelelő bejegyzéseit a szülővel, ill. a fő- és kötelező tárgy tanárával láttamoztatni
kell.
A zeneiskolai térítési díj egy teljes tanévre szóló összeg. Indokolt kimaradások: elköltözés, orvos által
igazolt eltiltás, illetve ha az igazolatlan mulasztás meghaladja a tanítási órák 1/3-át. Tandíjhátralékos
tanuló a tanórákat nem látogathatja.
Kötelező a hangszerkölcsönzési szerződés használata.
Az iskola egész területén és a bejáratok 5 méteres körzetében tilos a dohányzás!
Az iskola lépcsőfeljáróján, folyosóján, tantermekben hangoskodni, szaladgálni szigorúan tilos.
Növendékeink kerékpárjukat csak az arra kijelölt helyen lezárva tárolhatják.
Tanítási idő alatt a növendékek hozzátartozója vagy más idegen személy a tanteremben nem
tartózkodhat!
Az iskola pedagógusai - előzetes megbeszélés szerint tanítás előtt vagy után, valamint a
növendékhangversenyek után és a szülői értekezleteken – állnak a szülők rendelkezésére.

A FÉLÉVI ÉS ÉVVÉGI VIZSGÁK RENDJE
Félévi vizsgák a gyakorlatban, meghallgatások. Az előképzős és első osztályos tanulók számára a félévi
meghallgatás nem kötelező. A meghallgatások az első félév lezárása előtti 2 hétben zajlanak. Az
időpontokat az igazgató határozza meg.
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Az év végi vizsgák legkorábban május utolsó hetében kezdődhetnek, egy-egy rendkívüli esetet kivéve. Az
év végi vizsga minden tanuló számára kötelező, időpontját az igazgató határozza meg.
Az alap- és záróvizsgák előzetes egyeztetések alapján június első hetében zajlanak intézményünkben.

Felsőbb osztályba lépés
Az alapfokú művészeti iskola felsőbb osztályába az a tanuló léphet, aki a közvetlenül megelőző osztályt
sikeresen elvégezte, arról bizonyítványt kapott és tanulmányait nem szakította meg.
A tanuló osztályba tartozása szolfézs, illetve a főtárgy esetében eltérhet egymástól. Ebben az esetben a
felsőbb osztályba lépésnél a hangszeres osztályt kell figyelembe venni. A legmagasabb zeneiskolai osztályt
eredményesen végzett tanuló sikeres alapvizsga után továbbképző osztályba léphet.

Tanulmányok folytatása az osztályban
Az a tanuló, aki osztálya tantervi anyagát önhibáján kívül elvégezni nem tudja, az igazgatótól legkésőbb
május 10-ig kérheti, hogy tanulmányait a következő tanévben az évfolyamában folytathassa.
Az igazgató a szaktanár meghallgatása alapján dönt. Ebben az esetben a tanuló osztályzatot nem kap. A
bizonyítványba és a törzslapra a fenti tényt be kell jegyezni. Az osztálya anyagát folytatja az a tanuló is,
akinek igazolt mulasztása valamely tantárgyból meghaladja az összes óraszám egyharmadát.

A tanuló értékelése a zeneiskolában
A pedagógus a tanuló tudását, teljesítményét tanítási év közben rendszeresen (havonként) érdemjeggyel
értékeli.
A tanév folyamán a tanulók munkáját úgynevezett részjegyekkel is értékelhetjük.
A részjegyeket célszerű egy-egy kisebb feladat elvégzésére ösztönző célzattal adni, és nem feltétlenül
törvényszerű, hogy a havi átlagjegy a részjegyek középarányosa legyen, azonban nevelési és pedagógiai
szempontból nem szerencsés, ha a részjegyek és a havi átlagjegy között nagy az eltérés.
Az osztályzás a tantervi követelmények, valamint a tanulók gyakorlati és elméleti eredményeinek
egybevetése alapján történik:
A tanuló teljesítménye és szorgalma alapján havonként érdemjeggyel értékelendő. A hangszeres főtárgy,
a szolfézs, a zeneirodalom tárgyak esetén adható érdemjegyek:
jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1).
Az előképző osztályokban félévkor és év végén szöveges értékelés, az alapfok első osztályától
osztályzatokkal, érdemjegyekkel történik az értékelés,
-

kivéve: a kamarazenei csoportok, kórus és zenekar, ahol az értékelés szöveges:
kiválóan megfelelt; jól megfelelt; megfelelt és nem felelt meg.

5/jeles - Ha a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti, tudja a tananyagot,
mindent alkalmazni képes. A technikai és mechanizmusbeli követelményeket biztosan oldja meg, és
azokat zeneileg is kiválóan alkalmazza.
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4/jó
- A tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen hibával tesz eleget.
Hasonló az ötöshöz, de apró bizonytalanságok fellelhetők. A tananyag alapvető részeit jól tudja.
3/közepes - Ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával tesz eleget. A tanterv alapvető
anyagát közepes szinten elsajátította, az alapvető mechanizmusbeli nehézséget megold.
2/elégséges - Ha a tantervi követelményeknek súlyos hiányossággal tesz csak eleget, de a
továbbtanuláshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal rendelkezik. Mechanizmusbeli hibái
hátráltatják a tantervi anyag biztos alkalmazását még a tanár segítségével is. Elképzelései a művek zenei
tartalmát illetően nagyon minimálisak, ritmushibákkal küzd és folyamatosan ellenőrzésre szorul.
1/elégtelen
- Ha a tantervi követelményeknek nevelői útmutatással sem tud eleget tenni, a
minimumot sem tudja.

A tanulók szorgalmának értékelése
Példás - a szorgalma annak a tanulónak, aki minden órán jelen van, felkészülten érkezik, a tananyagot
képességeihez mérten, a legjobb tudása szerint, pontosan tanulja meg. A tanórán figyel és megpróbálja
tanára minden utasítását megvalósítani. Fellépésekre vállalkozik, és ott igyekszik a maximumot nyújtani.
Jó - a szorgalma annak a tanulónak, aki rendszeres munkát végez, többnyire önállóan készül az órákra,
igyekszik a tanórán elvégezni a kitűzött feladatokat, szívesen szerepel, de mindehhez némi biztatásra,
unszolásra van szüksége.
Változó - a szorgalma annak a tanulónak, akinek felkészülése rendszeresnek nem mondható, tanulásában
jobb és kevésbé eredményes időszakok váltják egymást. Időnként nem jelenik meg a foglalkozásokon. Ha
nem muszáj, nem vállal szereplést, kissé érdektelen a tanórán kívüli programokkal szemben.
Hanyag - a szorgalma annak a tanulónak, aki igen sok tanári segítséget igényel a zenetanuláshoz, mert
keveset gyakorol, gyakran hiányzik a zeneiskolából. Nem vállal semmi pluszt, sőt, még a kötelező
feladatait sem végzi rendesen.
Az év végi értékelés a naplóba, az anyakönyvbe és a bizonyítványba kerül. Az értékelés egyéb formái:
szóbeli és írásbeli dicséret a szaktanárok, vagy az igazgató részéről év közben és a félévek végén.
Az érdemjegyről a tanuló szülőjét – felnőtt tanulók kivételével – a tájékoztató füzet útján tájékoztatni kell.

A tanulók dicsérete, jutalmazása és fegyelmezése
Iskolánk dicséretben részesítheti azt a tanulót, aki:
-

tanulmányi munkáját kiemelkedően végzi, vagy kitartó szorgalmat tanúsít,

-

hangszeres versenyen, vagy műveltségi vetélkedőn eredményesen szerepel.

A kiemelkedő tanulói teljesítmények egyéni, vagy csoportos formában is dicséretet eredményezhetnek.
Az írásos dicséret formája:
-

igazgatói dicséret

A Hankó László Zenei Alapítvány és a György Kepes Művészeti Alapítvány segítségével jutalmazhatóak a
tanulmányi eredményükben és szorgalmukban kiemelkedő tanulók a tanév végén. Az egész tanévben
kiemelkedő teljesítményű tanulók tantárgyi és szorgalmi dicséretét a bizonyítványba is be kell vezetni.
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Az iskolai szinten is kimagasló teljesítményű tanulók igazgatói dicséretét a tanévzáró ünnepi hangverseny
nyilvánossága előtt oklevéllel is elismeri az iskola. A dicséretes tanulók kotta, könyv és egyéb jutalomban
részesülhetnek.

Fegyelmi intézkedések
Az a tanuló, aki a házirendben foglaltakat enyhébb formában megszegi, tanulóhoz nem méltó magatartást
tanúsít, írásos figyelmeztetést kap.
Az írásos fegyelmi intézkedés:
-

igazgatói intés.

Az a tanuló, aki kötelességeit szándékosan és súlyosan megszegi – fegyelmi eljárás alapján, írásbeli
határozattal – fegyelmi büntetésben részesítendő. Iskolánkban a fegyelmi eljárás lefolytatására és a
fegyelmi büntetés kiszabására a nevelőtestület megbízásából a Fegyelmi Bizottság jogosult.
A köznevelési törvény alapján fegyelmi büntetések a következők:
-

megrovás,

-

szigorú megrovás,

-

eltiltás a tanév folytatásától,

-

kizárás az iskolából.

Fegyelmi büntetések
Megrovás

Nem megfelelő hangnem használata az iskolai dolgozókkal szemben.
Felelőtlen és veszélyes magatartás tanúsítása a gyakorló teremben.
A tanítási órák rendjének be nem tartása

Szigorú megrovás

Gondatlan károkozás
Az iskolai ellenőrzővel való bármilyen visszaélés
Tettlegesség a tanulók között
Az iskolai hangszerek gondatlan kezelése

Eltiltás a tanév folytatásától

Szándékos károkozás a hangszerekben, az épületben és a berendezésben.

Az iskolából való kizárás

Szándékos tűzveszély okozása
Lopás az intézményből

A fegyelmi büntetésből történő kizárást az iskola vezetői tanácsa dönti el. A tanács határozatáról írásban
kell értesíteni a tanuló szüleit.

A tanuló kártérítési felelőssége
A vagyonvédelem miatt a tanulók az előírásoknak megfelelően kezeljék, óvják az iskola eszközeit, bútorait
és berendezési tárgyait.
Az üres tantermeket és a szekrényeket mindig zárva kell tartani!
Az intézmény a tanulók elveszett tárgyaiért nem vállal felelősséget.
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Ha a tanuló az intézménynek jogellenesen kárt okoz – a kár értékének megállapítása után – a kárt meg kell
térítenie. A kártérítés mértéke: gondatlan károkozás esetén a kötelező legkisebb munkabér egy havi
összegének 50%-t, szándékos károkozás esetén a kötelező legkisebb munkabér öt havi összegét nem
haladhatja meg.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
ÓVÓ, VÉDŐ INTÉZKEDÉSEK SZABÁLYOZÁSA

Általános magatartási szabályok
A tanulók az iskola épületében, tantermekben, folyosókon, tanítás előtt, óraközi szünetekben, tanítás
után kötelesek fegyelmezett kulturált viselkedéssel a baleseteket megelőzni.
Tilos a rohangálás, lépcsők korlátjaira való felkapaszkodás, asztalt, padot meghaladó méretű bútor tanári
felügyelet nélküli mozgatása, ablakból való kihajolás, kikiabálás az utcára, bármilyen tárgy vagy folyadék
kidobása, kiöntése, elektromos eszközök (lejátszó készülékek, rádió, PC, stb.) tanári felügyelet nélküli
bekapcsolása. A szaktantermekbe csak tanári kísérettel léphetnek be és kezdhetnek munkához a tanulók.

Teendők baleset bekövetkeztekor
A bekövetkezett balesetet a tanuló, amennyiben azt állapota nem teszi lehetővé, akkor társa vagy társai,
azonnal jelenti(k) a főtárgyi tanárnak.
A tanár intézkedik elsősegély nyújtásáról, orvosi segély hívásáról a szülő (gondviselő) és az iskola
igazgatóságának értesítéséről (sürgős esetben telefonon).
Amennyiben a baleset jellege megkívánja, értesíteni kell a rendőrséget is.
A tanár(ok) további teendőit az orvos, rendőrség, igazgatóság utasításai szabják meg.
A balesetek elkerülése érdekében Tilos az iskola épületén belül –– szaladgálni és másokat a közlekedésben
akadályozni. Tűzriadó és más veszély esetén az épületet – a pedagógusok irányításával – fegyelmezetten
kell elhagyniuk. A tanulók kötelesek a folyosón haladó felnőtteket udvarias félreállással elengedni és
tisztelettel köszönteni.

A Házirend betartása mindenki számára kötelező az intézmény székhelyén és telephelyén egyaránt!
Tiszavasvári, 2017. szeptember hó 08. nap

.................……….…………
Kaczári István
Intézményvezető
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ZÁRADÉK

2016. szeptember hó 08. nap a zeneiskola nevelőtestületi értekezletén tartott megbeszélésen a Házirend
ismertetésre került. Az érintettek véleményezési jogukkal élve a dokumentumban megfogalmazottakkal
egyetértettek.

................................................
Kaczári István
Intézményvezető

Záradék:
A házirendet a fenntartó, 2016.. …………..........…hó .....napján...................... szám alatt jóváhagyta.

...........................................
aláírás
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