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1. Általános alapelvek 

Az iskola tanulói közösségének életét a házirend szabályozza, amelyben érvényesül a jogok 

és kötelességek összhangja. A házirend feladata azoknak a helyi szabályoknak a 

meghatározása, amelyek biztosítják az iskola törvényes működését, a pedagógiai 

programban meghatározott célok megvalósítását, és szabályozzák az iskola életében 

résztvevők egymással való kapcsolatát. 

Az iskola házirendje állapítja meg a jogszabályban meghatározott tanulói jogok és 

kötelességek gyakorlásával, az iskolai tanulói munkarenddel, a tanórai és tanórán kívüli 

foglalkozások, az iskola helyiségei és az iskolához tartozó területek használatával 

kapcsolatos helyi szabályokat. 

A házirendben meghatározott jogokat és kötelezettségeket rendeltetésüknek megfelelően 

kell gyakorolni, illetve teljesíteni. A jogok rendeltetésszerű gyakorlása során kiemelt 

figyelmet kell fordítani a gyermeki és tanulói jogok érvényesítésére. A jogok gyakorlása 

akkor nem tekinthető rendeltetésszerűnek, ha az a házirendben, a köznevelési törvényben, 

illetve az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban biztosított jogok csorbítására, 

az érdekképviseleti lehetőségek korlátozására, a véleménynyilvánítás elfojtására, a 

tájékoztatási jog korlátozására irányul, vagy erre vezet. A rendeltetésellenes joggyakorlást 

haladéktalanul meg kell szüntetni, és hátrányos következményeit – a köznevelési 

törvényben szabályozott eljárás keretében – orvosolni kell. Az eljárásban a tanuló javára kell 

dönteni, ha a tényállás nem tisztázható megnyugtat 
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Feladataink: 

-a minőségi oktatás megtartása 

-a megfelelő marketing, és pozitív arculat kialakítása, 

-az iskola jó hírnevének kialakítása, kapcsolataink ápolása 

-az intézményen belüli kommunikáció folyamatosságának biztosítása, a béke, 

az összefogás, 

-a stabilitás erősítése 

-demokratikus légkör, közösségfejlesztés-gyermekközpontú hétköznapok biztosítása 

-pontos nyilvántartások vezetése 

-iskolai eredményesség fokozása 

- pedagógiai és szakmódszertani lehetőségek kihasználása a felzárkóztatás és a 

tehetséggondozás terén 

-integrációs tevékenység fejlesztése 

-hagyományaink továbbvitele 

-iskola honlapjának bővítése 

-a szülők érthető és pontos tájékoztatása 

-az iskolai élet nyugodt, mértéktartó szervezése járványügyi helyzetben is       

-a járványügyi helyzetben a megfelelő aktivitás megtartása 

                                  

 

 

 

2. A Házirend az alábbi tanulói jogok érvényesülését biztosítja: 

 

A tanuló joga: 

• a nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben 

neveljék, oktassák, iskolai tanulmányi rendjét életkorának és fejlettségének 

megfelelően alakítsák ki, 

• személyiségét emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet 

biztosítani számára a fizikai és a lelki erőszakkal szemben, 
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• a művészetiiskola tantervben meghatározott szakokon és tagozatokon 

képességeinek, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, 

képességeihez mérten   tovább tanuljon, 

• igénybe vegye az iskola által adható kedvezményeket, 

• a pedagógiai programban meghatározott keretek között a választható tárgyak 

közül kiválassza azokat a tantárgyakat, amelyeket tanulni kíván, de ennek 

előfeltétele, hogy a választott tantárgy csoportjának létszáma elérje a jogszabály 

által előírt minimumot, 

• osztályozó vizsga esetén a Helyi tantervben meghatározott követelmények 

szerint tegyen vizsgát, 

• véleményt nyilvánítson, tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő 

kérdésekről, 

• írásban javaslatot tegyen, kérdést intézzen az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz 

 

A tanuló kötelessége:  

• a tanórákon mindenkor pontosan és felkészülten megjelenni (a késés vagy az 

órabeosztástól eltérő megjelenés miatt az elmaradt órát pótolni nem kötelező), 

• az   iskolai eszközökre, egyéb   felszerelési   és berendezési tárgyakra vigyázni, és 

azokat rendeltetés szerűen használni, 

• megőrizni, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelni a rábízott vagy az 

oktatás során használt eszközöket, 

• a kölcsönzött eszközöket az egyes tanulmányi időszakok végén (félév, évvége) 

felszólítás nélkül bemutatni, illetve visszaadni, 

• meg ill. betartani az iskola tanórai és tanórán kívüli foglalkozásai során, az iskolai 

helyiségek és az iskolához tartozó területek használati rendjét, 

• óvni saját és társai testi épségét, továbbá haladéktalanul jelenteni a felügyeletet 

ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola 

alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve 

balesetet észlelt. 

 

Az iskola ünnepélyein és egyéb közös rendezvényein (vizsga, gála, koncert) az iskola által 

előírt alkalmi ruha, fehér ing és sötét nadrág vagy szoknya, viselete kötelező. 

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



Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 
 

5 
 

ital és a kábítószer fogyasztása.  

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

telefonon tájékoztatja az iskolát a mulasztásról. 

A mulasztás 8 napon belül igazolnia kell a szaktanárnál. A mulasztást igazoltnak tekinti az 

iskola, ha a tanuló engedélyt kapott a távolmaradásra a tanuló beteg volt és azt orvos 

igazolja tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos ok miatt nem tudott 

kötelezettségének eleget tenni. Ha a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. 

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

Az értesítésben felhívja a figyelmet az igazolatlan mulasztás következményeire, azaz hogy 

10 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 vagy az igazgató engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen, illetve osztályát 

folytathassa. 

 

Károkozás esetén az igazgató a körülményeket 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 igazgató pert indíthat a szülő illetve tanuló ellen. 

Nagyobb összegű pénzt, ékszert, értéktárgyat, mobiltelefont mindenki csak a saját 

felelősségére hozhat az iskolába. Tanórán a tanuló a mobiltelefont kikapcsolt állapotban 

köteles tartani. 

 

3. Tanítás rendje  

Tanórák időtartama: 

Alapfokú művészeti iskolánk táncművészeti ágon folytat oktató-nevelő munkát. 

Intézményünkben az alapfokú művészetoktatás általában 12-kor kezdődik. A tanulónak a 

tanítási órára, az óra előtt 10 perccel kell megérkeznie. A korábban érkezők az előtérben 

várakozhatnak. 
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A tanítás rendje: 

A tanítási órákon minden tanuló feladata, hogy: 

• előkészítse szükséges felszereléseit, 

• figyeljen és teljesítse feladatait – képességeinek megfelelően, 

• a tanítás végén tisztaságot és rendet hagyjon maga után 

 

A tanórák időtartama: 

• Csoportos oktatásban: a tagozaton  a  tanítási  órák többségben ,2x45 illetve 4x45 

percesek 

 

4. Térítési díj, tandíj 

 

Az alapfokú művészetoktatásban fizetendő térítési és tandíj megállapításának szabályait a 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 

(továbbiakban Rendelet) és a fenntartó által kiadott 3/2015. (Vlll.28.) KLIK elnöki utasítás 

szabályozza. 

Az intézmény igazgatója a tanuló által fizetendő térítési díj és tandíj összegéről írásban 

értesíti a törvényes képviselőt, illetve nagykorú tanulót. Az értesítés tartalmazza a fizetendő díj 

jogalapját, összegét, a fizetés módját, határidejét, a fizetés elmulasztásának következményeit. A 

térítési díj/tandíj tanévenként, a szakmai feladatra - a tanévkezdéskor számított - folyó kiadások 

egy tanulóra jutó hányadának a Rendeletben meghatározott 5- 50%-a. 

 

5. Vegyes rendelkezések 

 

Művészeti ág váltás tanév közben nem lehetséges. Erre a szaktanárok egyező véleménye és 

a szükséges feltételek megléte esetén a tanév végi tanulói jogviszony megerősítésekor van lehetőség.  

A művészetoktatási intézményben azonos művészeti szakágon tanulók közösségei alkotnak egy 

szakmai munkaközösséget.  

A szülők tanáronként szülői munkaközösségi képviselőt választhatnak. A szülői képviselő 

választása a szülői értekezleten történik. A szülői munkaközösség tagjai véleményt nyilváníthatnak az 

iskolával kapcsolatban minden olyan kérdésben, amit jogszabály szabályoz (pedagógiai program, 
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házirend) 

A szülőkkel történő kapcsolattartás folyamatos, szaktanár által megadott elérhetőségek 

alapján. Az iskola hirdetőtábláján megjelenő közérdekű információkat mindenkinek figyelemmel kell 

kísérnie. 

 

6. Eljárási szabályok 

 

A házirend a nyilvánosságra hozatalának dátumától érvényes. 

Az iskola igazgatója és a pedagógusok a Házirend érvényesülését folyamatosan figyelemmel kísérik. 

A házirendet az iskola igazgatója terjeszti a nevelőtestület elé, és a nevelőtestület fogadja el. 

A házirendet az intézmény fenntartója hagyja jóvá 

 

 

7. Záró rendelkezés, hatályba lépés 

 

A Házirendet 2018. szeptember 3-án a nevelőtestület elfogadta. 

 

 

 

 

…….………………..  
  Iker Józsefné      

igazgató 

 

A Házirendet 2018. szeptember 3-án a fenntartó Tehetség Művészeti Alapítvány   jóváhagyta: 

 

 

 

          ……………………… 
               Iker József 

       a fenntartó képviselője 

 

A 2018. szeptember 3-án hatályba  lépő Házirend visszavonásig  érvényes.  


