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Általános rendelkezések 

 

A Házirend a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a 2011. évi CXC. 

törvény a nemzeti köznevelésről, a 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény módosításáról, 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról, a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.), a 4/2011. (VI. 24.) NEFMI rendelet, az egyes köznevelési 

tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete (a 

továbbiakban: módosító rendelet). A 2014. november 4-én hatályba lépő jogszabály a nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet és a Szervezeti és Működési Szabályzata figyelembe vételével készült.  

 

 

A házirend két részből áll: 

 tanulói 

 alkalmazotti közösségre vonatkozó előírásokat tartalmazza. 

Nem szerepelnek a házirendben azok az előírások, melyeket más dokumentumok (oktatási-nevelési 

tervek, munkatervek, munkaköri leírások stb.) tartalmaznak. 

A házirend megtartása az iskola valamennyi alkalmazottjára és tanulójára kötelező. 

Tanulókra vonatkozó előírások 

1. A tanulók jogai és kötelezettségei 

1.1. A tanulók jogai 

A tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára 

biztosítani a fizikai és lelki erőszakkal szemben. 

A tanuló joga, hogy 

 biztonságban és egészséges környezetben neveljék, és oktassák, személyi tisztaságát biztosító 

helységek és eszközök a rendelkezésére álljanak 

 részére a tanítás során a tájékoztatás és az ismeretek közlése tárgyilagosan és többoldalú 

módon történjék 

 választhasson alkati adottságának megfelelő hangszert, és a választható tárgyak, foglalkozások 

közül 

 látogathassa az iskola létesítményeit, használhassa azokat az eszközöket, amelyek 

felkészülését előmozdítják 

 a tanév során részt vehessen előjátszáson, vizsgán és összevont beszámolót tehessen indokolt 

esetben évfolyamát folytathassa 

 képességeihez mérten tovább tanulhasson 

 problémáival, sérelmeivel, tanáraihoz vagy az igazgatóhoz fordulhasson 

 

http://www.kontrasztok.hu/iskolank/hazirend#tanulok
http://www.kontrasztok.hu/iskolank/hazirend#alkalmazottak
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1.2. A tanulók kötelességei 

A tanuló kötelessége, hogy 

 vegyen részt a kötelező és a választott foglalkozásokon 

 tegyen eleget rendszeres munkával, és magatartással képességeinek megfelelően tanulmányi 

kötelezettségének 

 az előírásoknak megfelelően kezelje az oktatás során használt eszközöket, kottákat, 

hangszereket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit 

 tiszteletet, és megbecsülést tanúsítson az iskola minden dolgozójával és társaival szemben 

 az iskola minden tanulója anyagi felelősséggel tartozik az iskola épületéért és felszereléséért, 

károkozás esetén a kárt meg kell téríteni az Oktatási Törvényben meghatározott módon 

 a növendékek tisztán és rendes öltözékben jelenjenek meg az iskolai órákon, és 

rendezvényeken 

2. Az iskola munkarendje 

Az iskola ügyvitele az igazgatóság székhelyén (1212 Budapest, Táncsics Mihály utca 27-29.) történik.  

Hivatalos ügyintézés és ügyfél fogadási idő: 

Hétköznapokon előzetes bejelentkezés alapján 9:00 - 11:00-ig. Tanítási idő az Intézmény telephelyein: 

14:00 - 20:00-ig, a csoportos órabeosztások szerint. Az iskola a tanulók és szülők számára a 

foglalkozások, végéig tart nyitva. Idegenek az iskolában csak hivatalos ügyben tartózkodhatnak. 

2.1. Tanítási órákkal kapcsolatos szabályok: 

Elméleti oktatás keretében a tanítási óra ideje negyvenöt perc Alapfokú művészeti iskolában igénybe 

vett heti tanórai foglalkozásainak összes időtartama nem haladhatja meg a háromszáz percet. Alapfokú 

művészeti iskolában a tanítási év átlagában, tanítási hetenként a tanuló részére kötelezően biztosított 

négy – előképzőben csoportos főtárgy esetén kettő – foglalkozás együttes időtartama csoportos 

foglalkozás esetén legalább százötven perc, alapfokú és továbbképző évfolyamokon kizárólag 

csoportos foglalkozás esetén - minden művészeti ágban - legalább száznyolcvan perc, előképző 

évfolyamokban, valamint a többi művészeti ág képzéseiben legalább kilencven perc. Ha a tanuló több 

alapfokú művészeti iskolával létesít tanulói jogviszonyt, vagy egy alapfokú művészeti iskolában több 

művészeti ág, több tanszak képzésében vesz részt, a tanulónak, kiskorú tanuló esetén a szülőnek 

írásban nyilatkoznia kell arról, hogy melyik iskolában, melyik művészeti ágban, melyik tanszakon 

vesz részt térítési díj-fizetési kötelezettség mellett a képzésben. Az intézmény vezetője köteles a 

szülőtől a 107. § f) pontjában előírt nyilatkozatot beszerezni. A tanítási órák és az egyéb foglalkozások 

között a tanulók részére szünetet kell tartani. A szünetek, ideértve a többi szünet időtartamánál 

hosszabb, főétkezésre biztosított szünet rendjét az iskola házirendje határozza meg. 

 

2.1.1. A tanulóknak a tanítási órákra, a tanítási órák kezdete előtt 5 perccel kell megjelenni. 

2.1.2. A csoportos órákra várakozó növendékeknek a folyosón kell várakozni. A folyosókon a 

hangoskodás, rohangálás zavarja a teremben folyó tanítást, ezért csendben fegyelmezetten kell az 

órakezdésig várakozni. 

2.1.3. Tanár nélkül a növendékek nem léphetnek a csoportos óra tantermeibe. 
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2.1.4. Csoportos órák után a növendékek fegyelmezetten vonuljanak ki a teremből. A tanórák után a 

növendékeknek haza kell térniük, kivételt képez az eset ha, a növendék napközis, és a napközis 

foglalkozás még tart. 

2.1.5. A tanítási órák zavartalansága érdekében a tanárt az óráról kihívni, vagy a tanítási órát más 

módon zavarni - rendkívüli esemény kivételével - nem szabad. 

2.1.6. Szülőkkel való kapcsolattartás fórumai: 

 egyéni egyeztetés a szaktanárokkal a tanítási órák után 

 fogadóórák 

3. Hiányzások igazolása 

3.1.1. A tanítási órákról való hiányzást a haladási napló rovatának kitöltésével kell igazolni. Igazolást 

szülő, vagy orvos adhat. 

3.1.2. A tanuló mulasztását igazoltnak kell tekinteni, ha előzetesen engedélyt kapott a távol maradásra. 

3.1.3. Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztások száma együttesen 

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

nevelő testület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. 

3.1.4. Megszűnik a tanulói jogviszonya annak, aki az Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 

igazolatlanul 10 tanítási óránál többet mulaszt, feltéve, hogy az iskola - kiskorú tanuló esetében- a 

szülőt legalább kettő alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. 

Az iskola pedagógusaira vonatkozó előírások 

1. A tanulói házirend megtartásának előírásai 

1.1. Tanév elején a tanárok ismertessék meg tanulóikkal a házirendet, követeljék meg tőlük, hogy 

tanszereiket, rendben, tisztán tartsák. 

1.2. A tanárok mutassanak jó példát a növendékeknek a házirend megtartásában. Öltözetük, 

viselkedésük legyen példamutató. Tanári naplójuk legyen rendes és tiszta. 

2. Tanítási órák 

2.1. A tanár munkaidejének megkezdése előtt legalább tíz perccel érkezzen meg az iskolába, és 

annyival korábban foglalja el helyét a tanteremben, hogy a tanításra előkészülhessen és az órát 

pontosan megkezdhesse. 

2.2. A tanítási órákat az órarendben megjelölt helyen, és időben kell megtartani. Indokolt esetben 

egyes órák más időpontra is áthelyezhetők akkor, ha van szabad terem, a növendékeket értesíteni lehet, 

és azok a megváltozott időpontban meg is tudnak jelenni. Az óra áthelyezését az igazgatónak az 

aktualitása előtt egy héttel be kell jelenteni. A bejelentés nélkül áthelyezett óra, vagy az utólagosan 

bejelentett óra áthelyezés igazolatlan mulasztásnak minősül. 

2.3. A tanár, az óra kezdetekor vezesse be növendékeit a tanterembe, az óra végén kísérje ki őket, és 

ügyeljen a kultúrált balesetmentes kivonulásra. A tanteremben felügyelet nélkül ne hagyja a 

növendékeit. 
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2.4. A tanítási idő alatt a tanár, munkaideje alatt az épületet akkor hagyhatja el, ha ezt órarendje 

lehetővé teszi, illetve ha erre előzetesen engedélyt kapott. 

2.5. A tanítás végén minden tanár ellenőrizze, hogy az ablakok bevannak-e csukva, kapcsolja le a 

villanyt, a tantermet zárja be, és a kulcsokat adja le a portán. 

3. Adminisztráció, és szervezési feladatok 

3.1. A tanár adminisztrációs, és szervezési feladatait a különféle jogszabályok, munkatervek, igazgatói 

utasítások határozzák meg. Az ismétlődő, fontosabb feladatokat iskolánkban az alábbi rend szerint 

végezzük: 

 A tanulók, baleset és tűzvédelmi oktatása az első tanítási órán történik. 

 A tanári napló, összesítő, órarend kitöltésének aláíratásának illetve beadásának határideje, 

szeptember hónap vége. (pontos időpontját az igazgató határozza meg) 

 A naplók, a változások bejegyzése, minden tanár kötelessége. 

 A tanulók félévi jegyeinek lezárása 

4. A tanév közben felmerülő feladatok 

4.1. A tanév közben felmerülő feladatok kiosztása, valamint hirdetések, információk közzététele a 

tantestületi értekezleteken történik. Az itt elhangzottak azokra is vonatkoznak, akik igazoltan, vagy 

igazolatlanul távol vannak. 

4.2. A tanárok munkahelyen való megjelenésüket, a naplók jelenléti ív részének kitöltésével és az 

összesített jelenléti ív aláírásával igazolják. 

5. Záró rendelkezések 

5.1. Az iskola nevelőtestülete, fenntartója a 2014. december 09.-én megtartott rendkívüli 

nevelőtestületi értekezletén a fentiekben megjelölt házirendet megtárgyalta, és jóváhagyta. 

5.2. A házirendnek a tanulókra vonatkozó rendelkezéseit az iskola épületének folyosóján mindenki 

által jól látható módon ki kell függeszteni. 

5.3 Az intézmény telephelyein (1084 Budapest, Német utca 14, 1084 Budapest, Rákóczi tér 2, 1196 

Budapest Ady Endre utca 73-75, 1076 Budapest, Rottenbiller utca16-22) betartjuk, és betartatjuk az 

adott iskola/telephely Házirendjét is. 

 

Kelt: Budapest, 2014.december 09. 

 

        ……………………………………… 

                      Wilhelm Mónika 

                igazgató 
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ZÁRADÉKOK 
 

 

A házirend legitimációja 

 

 

A pedagógiai programot az iskolai diákönkormányzat a 2014. december 08. napján megtartott 

ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta. 

 

Budapest, 2014. december 08.     

 

……………………………. 

             iskolai diákönkormányzat vezetője 

 

 

A pedagógiai programot a Szülői Szervezet a 2014.december 08. napján megtartott ülésén 

véleményezte és elfogadásra javasolta. 

 

Budapest, 2014. december 08. 

 

            

      …………………………….. 

        Szülői Szervezet elnöke 

 

A pedagógiai programot a nevelőtestület 2014. december 09.-én tartott rendkívüli 

nevelőtestületi értekezletén elfogadta. 

 

Budapest, 2014. december 09. 

 

            

      ……………………………… 

            igazgató 

 

 

 

A házirend nyilvánosságának biztosítása: 

 

Az iskolai tájékoztató táblán kihelyezve, a telephelyeken és a székhelyen. 

1 példány elhelyezve az iskolatitkároknál (elektronikus forma) 

Honlap: www.cilinderalapitvany.com 

www.cilinderalapitvany.com

