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Bevezetés 

A házirend szabályozza a jogok és kötelességek gyakorlásának rendjét. Hatálya kiterjed a 

tanulókra, szülőkre, alkalmazottakra és az iskolai hangversenyek, rendezvények és más 

alkalmak során az iskolában tartózkodó vendégekre. Hatályos az iskola által szervezett, de 

iskolán kívüli rendezvények, tanulmányi kirándulások, hangverseny látogatások alkalmain is. 

A Vecsési Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola nem rendelkezik önálló épülettel, így a 

telephelyeken működő általános iskolák házirendjéhez is kell alkalmazkodni. 
 
A gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására 
vonatkozó előírások. 

A növendék köteles a zeneiskolai foglalkozásokra pontosan és felkészülten érkezni. 

Amennyiben a tanulónak 3 igazolatlan órája van, közepes minősítésnél jobb osztályzatot nem 

kaphat szorgalomból. 

10  igazolatlan  mulasztás  esetén  megszűnik  a  tanulói  jogviszony,  amennyiben  a  tanulót, 

kiskorú tanuló esetén a szülőt legalább két alkalommal a zeneiskola írásban figyelmeztette az 

igazolatlan mulasztás következményeire. Ha a tanuló összes mulasztása a kötelező óraszám 

1/3-át  meghaladja,  akkor  felsőbb  évfolyamba  nem  léphet,  kivéve,  ha  az  adott  évfolyam 

anyagát maradéktalanul elsajátította, és számot ad tudásáról. 

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

telefonon tájékoztatja az iskolát a mulasztásról. Az órarend szerinti foglalkozásokról való 

távolmaradást 8 napon belül igazolni kell. A mulasztást az intézmény igazoltnak tekinti, ha 

- a tanuló - kiskorú esetén a szülő 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. 

A késéseket a hiányzással azonos módon kell igazolni. Ha az igazolatlan késések mértéke 

eléri a tanítási óra időtartamát, azt igazolatlan óraként kell bejegyezni a naplóba. 
 
A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések, továbbá a 
tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás 
szabályai. 

A  fenntartó  meghatározza a  térítési  díj  és  tandíj  megállapításának  szabályait,  a szociális 

alapon adható kedvezmények feltételeit. Térítési díjat nem fizet vissza a zeneiskola. 

Térítéshátralékos tanuló az órákat nem látogathatja. A térítési díjat október 20-ig kell befizetni.  

Térítési  díjkedvezménnyel,  részletfizetéssel  kapcsolatos  kérelmet  minden  évben újra kell 

írásban kérni a zeneiskola igazgatójától. 

A tanulók által előállított produktumok, melyek a tanulói jogviszonyból eredő kötelezettségek 

teljesítésével összefüggésben készültek, az iskola tulajdonát képezik. 
 
A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és 
formái. 

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

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

meghozatalában. A tanulóközösségek dönthetnek saját közösségi életük tervezéséről, 

szervezéséről, valamint diákképviselők megválasztásáról. Szervezett véleménynyilvánítást az 

iskola   igazgatója,    szaktanára,    a   tanulók   nagyobb    közössége   kezdeményezhet.    A 
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véleményezési jog szempontjából az iskola tanulólétszámának, vagy egy-egy telephelyének 

20%-át meghaladó közösség minősül nagyobb közösségnek. 

A rendszeres javaslattétel, véleményezés, egyetértési jog gyakorlásának elsődleges fóruma a 

Diákönkormányzat (DÖK). Működését az iskola, szervezéshez nyújtott segítséggel és a 

rendelkezésre álló tárgyi eszközök biztosításával is támogatja. 

Évente két alkalommal (tanév kezdete és a második félév első hónapja) a diákközgyűlést 

össze kell hívni. A diákközgyűlésben a főtárgy tanáronként választott diákképviselők vesznek 

részt. A tanulók az iskolai Diákönkormányzat küldöttgyűlésébe és vezetőségébe választhatók. 

A DÖK elnökségét a diákközgyűlés választja meg. 

A diákközgyűlést a DÖK elnöke és a diák-segítő tanár hívja össze. Időpontját legalább két 

héttel előbb nyilvánosságra kell hozni. 

A tanuló joga, hogy hozzájusson a tanulmányaival kapcsolatos információkhoz, hogy 

tájékoztatást kapjon a személyét és tanulmányait érintő kérdésekről. Jogai gyakorlásához a 

szükséges ismereteket tanáraitól és a zeneiskola titkárságától kapja. 
 
A gyermekek, tanulók jutalmazásának elvei és formái. 

Kiemelkedő tanulmányi munkájáért, szorgalmáért a tanuló szaktanár és igazgató javaslatára 

jutalomban részesülhet. Jutalmak formái: 

-     szaktanári dicséret szóban 

-     szaktanári dicséret írásban 

-     igazgatói dicséret írásban 

-     oklevél 

- tanulóközösség előtt átadott igazgatói dicséret. 

A jutalmazás főbb szempontjai: 

Kiemelkedő szorgalmú tanuló, aki az iskolai és egyéb rendezvényeken, hangversenyeken, 

aktívan és magas színvonalú közreműködéssel vesz részt, főtárgyból, kötelező és választott 

tárgyakból is kiváló eredményt ér el szorgalma és tehetsége szerint. 
 
A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei. 

A  házirend  megsértése  esetén  a  következő  fegyelmező  intézkedéseket  alkalmazza  az 

intézmény: 

-     szóbeli figyelmeztetés 

-     írásbeli figyelmeztetés 

-     írásbeli intés 

-     igazgatói intés 

Fegyelmi eljárás lefolytatása után megállapítható fegyelmi büntetések: 

-     megrovás 

-     szigorú megrovás 

-     kizárás az iskolából 

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

tekinteni a fegyelmi fokozatok betartásától. 
 
Elektronikus napló használata esetén a szülő részéről történő hozzáférés módja. 

Elektronikus  napló  bevezetése  esetén  a  szülő  részére  kérése  alapján  felhasználónevet  és 

jelszót kell részére biztosítani, mellyel kizárólag a gyermekére vonatkozó adatokhoz 

hozzáférhet. A szülő az általa megadott e-mail címre kapja meg a hozzáféréshez szükséges 

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

A vizsgák részletes követelményeit a Pedagógiai Program tartalmazza. 

Tanévenként két vizsga van: Félévkor a főtárgytanárok által szervezett vizsgahangverseny 

keretében. Év végén tanszakonkénti vizsgabeosztás szerint. A vizsgabizottságot az igazgató 

jelöli ki. A vizsgabeosztás a vizsgák megkezdése előtt legkésőbb két héttel a honlapon 

megtekinthető. 

Alap és záróvizsgára való jelentkezés a zeneiskola által kiküldött jelentkezési lap kitöltésével 

és visszaküldésével lehetséges. 
 
A tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek rendje, összevont időtartamú 
foglalkozások rendje 

A csoportos órák beosztása a foglalkozások pedagógiai követelményei szerint, előre történik. 

A csoportos órák között rövid szünetet kell tartani. Összevont időtartamú foglalkozás esetén 

10 perc szünet tartható. 
 
Az iskolai tanulói munkarend. 

A növendék köteles a tanórákon pontosan és felkészülten megjelenni. A tanuló kötelessége, 

hogy részt vegyen a kötelező és választható foglalkozásokon. 

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

közli. 
 
A tanórai és egyéb foglalkozások rendje. 

Az egyéni órák időpontjának beosztása a főtárgy tanárok vezetésével és az iskolai és iskolán 

kívüli elfoglaltság figyelembevételével, egyéni tanrend szerint történik. 

A tanítási órákra időben és felkészülten kell megérkezni. A tanítási órán fegyelmezett 

magatartással, egymás iránti türelemmel, az egyéni és közös feladatokat a tanári útmutatás 

szerint megoldva kell részt venni. 
 
A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási kérdések. 

A tanulmányok során – a Pedagógiai Programban foglaltak szerint – a főtantárgy mellett 

kötelező tárgyakat is kell és választható tárgyakat is lehet tanulni. A kötelező és választható 

tárgyakról részletes tájékoztatás kérhető a szaktanároktól és az iskolavezetéstől. A szabad 

tanárválasztásra az iskolai munkarend, beosztás keretei között biztosítunk lehetőséget. A 

választást, vagy későbbi változtatást írásban kell kérni, melyről az iskola vezetősége dönt a 

rendelkezésre álló pedagógiai lehetőségek függvényében. 

A megkezdett tanulmányokat követően új tantárgy, szak felvételét a szülő, tanuló kérelmére 

az igazgató engedélyezheti. Az újabb tárgy felvétele meghallgatáshoz köthető. Új tárgyat 

általában a tanév kezdetén, különösen indokolt esetben félévkor lehet felvenni. 

A tanulónak joga, hogy tanulmányai során megválassza azokat a tantárgyakat, amelyeket 

tanulni kíván, valamint, ha erre lehetőség van, megválassza a tantárgyakat tanító pedagógust. 
 
Az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei használatának rendje. 

A szaktermekben, a folyosókon a tanulók kötelesek fegyelmezett magatartást tanúsítani, 

ügyelni azok rendjére, tisztaságára. A terembe csak akkor léphet be a tanuló, ha a felelős tanár 

is ott tartózkodik, vagy ha a tanártól engedélyt kap a benntartózkodásra. A tanítási órák 

látogatására jogosult hivatalos személyeken kívül az igazgató engedélyt adhat más 

személyeknek is a zeneiskolai órák látogatására. Az igazgatói engedélyt megadottnak kell 

tekinteni, ha ehhez a szaktanár az óra megkezdése előtt hozzájárult. 
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A tanulók kötelesek a tantermet távozáskor tisztán hagyni. A padokra firkálni tilos. 

A dohányzás, a szeszesital és a kábító hatású szerek fogyasztása az iskola egész területén és 

környékén, továbbá az iskola rendezvényein tilos. 

A tanulóért érkező felnőtt a porta előterében lévő fedett térben tartózkodhat. 

Hangszert gyakorlásra a szaktanárok javaslatára a szülő kölcsönözhet az iskolától, a 

rendelkezésre álló készlet erejéig. A kölcsönzés a kölcsönzési lap kitöltésével és a hangszer 

átadásakor jön létre. 

A tanuló kötelessége, hogy a rábízott oktatási eszközt csak rendeltetésének megfelelően 

használja és megóvja. A meghibásodást, esetleges elvesztést a szaktanárnak haladéktalanul 

jelenteni  kell.  A  nem  rendeltetésszerű  használat  során  keletkező  hibákat  a  szülőnek 

kötelessége megjavíttatni. A szülő (tanuló) kötelessége különösen, hogy a kölcsönzött 

hangszert ugyanolyan állapotban adja vissza, mint átvette, figyelembe véve a zenetanulás 

során a természetes elhasználódásból eredő kopást. 

Az a tanuló, aki az iskolai kottatárból kölcsönzött kottát elveszti, megrongálja, vagy nem 

szolgáltatja vissza a kottatárnak, kártérítést fizet. 
 
Az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán 
kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartás. 

A tanuló kötelessége, hogy az iskolán kívüli rendezvényeken alkalomhoz illő ruhát viseljen, 

és mindenütt kulturált magatartást tanúsítson. 
 
Az iskolába bevitt értékek kezelése. 

A tanulók nem hozhatnak az órákra olyan tárgyakat, ételeket (pl. rágógumi, nyalóka stb.), 

amelyek zavarhatják az óra menetét, rendet, a fegyelmet és a tisztaságot. Tanórán a tanuló 

mobiltelefonját kikapcsolt, szaktanári engedéllyel lenémított állapotban köteles tartani. 
 
Védő, óvó 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. 
 
A házirend nyilvánossága, tájékoztatás a házirendről. 

A Vecsési Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola a házirendjét a honlapján nyilvánosságra 

hozza. A házirend egy példányát az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek, a tanulónak át 

kell adni. A házirend érdemi változása esetén a szülőt, a tanulót tájékoztatni kell. 
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Legitimációs 
záradék 

A házirend a nevelőtestületi elfogadás  napján lép hatályba és határozatlan időre szól. A 

hatálybalépéssel egyidejűleg hatályon kívül helyeződik az intézmény korábbi házirendje. 

Módosításra akkor kerül sor, ha az intézmény működési rendjében változás áll be, ha azt 

jogszabály  előírja,  illetve  ha  a  szülők,  illetve  a  nevelőtestület  minősített  többséggel  a 
módosításra javaslatot tesz. 

A nevelőtestület az elfogadás előtt beszerzi a szülői szervezet véleményét
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A Vecsési Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete a Házirendet a 2017. augusztus 

28. napján tartott határozatképes ülésén 100%-os igenlő szavazattal elfogadta. Az elfogadás 

tényét a nevelőtestület tagjai a jegyzőkönyvi kivonat és az ahhoz tartozó jelenléti ív aláírásával 

tanúsítják. 
 

Vecsés, 2017. augusztus 28. 
 

 
 

 

 

……………………………. 

intézményvezető 
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