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1. Bevezető 

1.1. Jogszabályi háttér 
A házirend legfontosabb szabályait a következő jogszabályok határozzák meg: 

 Az intézmény Alapító Okiratában foglaltak. 

 A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és módosításai. 

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról. 

 A 3/2011.(I.26) EMMI rendelettel módosított 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet az 

alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja. 

1.2. A házirend célja és feladata 
A házirend állapítja meg az intézményben a tanulói kötelességek és jogok gyakorlásával, az 

intézmény munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 

A házirend szabályainak megtartása az intézmény minden tanulójára és dolgozójára kötelező. A 

nevelési-oktatási intézmény házirendjében a következőket kell szabályozni: 

 a tanuló kötelességeit, jogait 

 a tanulói jogok gyakorlásának és- a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül a 

kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az intézmény által elvárt viselkedés 

szabályait 

 az intézmény által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán 

kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartást 

 az intézmény helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához tartozó területek 

használatának rendjét 

 a tanórai és egyéb foglalkozások rendjét 

 az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok 

alatti vizsgák tervezett idejét 

 a tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírásokat 

 a térítési/tandíj befizetésére vonatkozó rendelkezéseket 

 a szociális támogatás megállapításának elveit 

 a tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendjét és formáit 

 a tanulók jutalmazásának elveit és formáit 

 a fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának elveit 



2. A tanuló kötelességei, jogai 

2.1. Kötelességek 
A tanuló kötelessége, hogy 

 eleget tegyen rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek 

megfelelően tanulmányi kötelezettségének 

 életkorához és fejlettségéhez, továbbá iskolai elfoglaltságához igazodva, pedagógus 

felügyelete, szükség szerint irányítása mellett- a házirendben meghatározottak szerint – 

közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben 

tartásában, a tanítási órák, rendezvények előkészítésében, lezárásában 

 megtartsa az iskolai tanórai és egyéb foglalkozások, az intézmény helyiségei rendjét, az 

intézmény szabályzatainak előírásait 

 óvja saját és társai testi épségét, egészségét, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét 

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

alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet vagy balesetet észlelt 

 megőrizze, továbbá az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során 

használt eszközöket, óvja az intézmény létesítményeit, felszereléseit 

 az intézmény vezetői, pedagógusai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait 

tiszteletben tartsa, tiszteletet tanúsítson irántuk, segítse rászoruló tanulótársait 

 megtartsa az intézményi SZMSZ-ben, továbbá a házirendben foglaltakat  

2.2. Jogok 
A tanulónak joga, hogy 

 személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák, védelmet biztosítsanak 

számára a fizikai és lelki erőszakkal szemben 

 nem vethető alá testi és lelki fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó 

büntetésnek vagy bánásmódnak 

 képességeinek, adottságainak, érdeklődésének, megfelelő nevelésben és oktatásban 

részesüljön, képességeit figyelembe véve továbbtanuljon 

 a nevelési és a nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben 

neveljék és oktassák 

 részére az intézmény egész pedagógiai programjában és tevékenységében a nevelés-oktatás 

során a tájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése tárgyilagosan és többoldalú módon 

történjék 

 személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, 

cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát az intézmény tiszteletben 

tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat ugyanezen jogainak 

érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelési-oktatási 

intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, valamint a művelődéshez való jog 

érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, fenntartását 

 oktatási jogok biztosához forduljon 

 válasszon a pedagógiai program keretei között a választható tantárgyak, foglalkozások közül 



 igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, az intézmény létesítményeit, 

szolgáltatásait 

 hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai 

gyakorlásához szükséges eljárásokról 

 az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson rá vonatkozó 

minden kérdésről 

 kapjon tájékoztatást személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, valamint e körben 

kérdést intézzen az intézmény vezetőihez, pedagógusaihoz, és arra legkésőbb a 

megkereséstől számított tizenöt napon belül érdemi választ kapjon 

 vallási, világnézeti meggyőződését tiszteletben tartsák 

 igénybe vegye az iskola hangszereit 

 igénybe vegye az iskola kottáit 

A tanuló jogainak gyakorlása során soha nem sértheti társai és a közösség 

jogait. 

A tanulói jogviszonyon alapuló jogok gyakorlása 

A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A tanulói jogviszony általában a beíratás 

napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve 

gyakorolhatja. 

3. Elvárt viselkedési szabályok, előírások 

3.1. A tanuló megjelenése 
A tanuló öltözete, hajviselete legyen mindig tiszta, gondozott, alkalomhoz illő. Tanévnyitó és 

tanévzáró ünnepélyeken ünneplőben kell megjelenni. Ez vonatkozik a közös iskolai ünnepekre is. A 

tanuló megjelenésével fejezze ki az iskolai közösséghez tartozást és azt az értékrendet, amelyet az 

intézmény képvisel. 

3.2. Viselkedés 
Az intézmény épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az intézmény 

helyiségeinek használói felelősek: 

 az intézmény tulajdonának megóvásáért, védelméért 

 az intézmény rendjének, tisztaságának megőrzéséért 

 a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért 

Minden tanuló feladata, hogy az intézmény rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemeteljen, erre 

társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola helyiségeiben rendet hagyjon, a villanyt 

kapcsolja le maga után. Rágógumi és szotyola fogyasztása a diákoknak az iskola egész területén tilos. 

3.3. Ellenőrző könyv 
Az ellenőrző könyv fontos okmány. Gondatlan kezelése, ebből eredő elvesztése, rongálása, a 

bejegyzések meghamisítása fegyelmi vétség. Az ellenőrző könyvet minden tanuló köteles magával 

hozni a foglalkozásokra. 



A tanuló az iskola értesítéseit, bejegyzéseit köteles a következő foglalkozásra szüleivel aláíratni. A 

szülő az értesítéseket aláírásával veszi tudomásul. 

4. Az iskola működési rendje 
Az iskola szorgalmi időben munkanapokon 7 órától 20 óráig tart nyitva. Az iskolát szombaton, 

vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon –az intézmény vezetője által engedélyezett rendezvények 

kivételével- zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az intézmény vezetője 

adhat engedélyt írásbeli kérelem alapján. Az iskola helyiségeit a tanuló tanórán kívül a megbízott 

pedagógus engedélyével és jelenlétében használhatja. 

Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. 

Az ügyeleti rendet az intézmény vezetője határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők és 

a nevelők tudomására hozza az épület bejárati ajtaján elhelyezett kiíráson és az iskola honlapján. Az 

iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők, valamint 

a gyermeküket iskolába és haza kísérő szülők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az intézmény 

vezetőjétől engedélyt kaptak. Vagyonvédelmi okokból az iskola helyiségeit, tantermeit az utolsó 

foglalkozás után kulccsal be kell zárni. A tanulók igényei alapján az intézmény vezetőjével történt 

előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit a 

tanulók- tanári vagy szülői felügyelet mellett- egyénileg, vagy csoportosan használják. 

4.1. A tanórák rendje 
A tanórák 5, 10, 15, 20, 30, 45 percesek 

A tanterv határozza meg, melyek azok a tanítási órák, amelyeken a tanuló köteles részt venni. A 

szabadon választható tantárgy óráin a tanuló a tanév végéig köteles részt venni, értékelés, mulasztás 

szempontjából úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát. 

A tanítási órák időpontja az órarendben található, az ettől eltérő időpontokról a pedagógus az 

ellenőrzőben értesíti a szülőket. 

A tanórákról való távolmaradást igazolni kell. 

A művészeti iskolás képzésekre a tanítási év elején /illetve az előző tanév végén / kell jelentkezni. A 

jelentkezés egy tanévre szól. 

A művészeti iskola tehetséges tanulói művészeti versenyeken vehetnek részt. A felkészítésért a 

szaktanárok a felelősek. 

Az intézményen kívüli rendezvényeken csak az intézményvezető engedélyével  szerepelhet a tanuló. 

5. A tanulók értékelése, vizsgák rendje 

5.1. Tanulmányi értékelés 
A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben havonta értékeli. Az előképző 

első és második évében szöveges értékeléssel, az első évtől érdemjeggyel. A félév végén értesítő, 



majd a tanév végén is bizonyítvány útján értesíti a szülőt a növendék teljesítményéről. A tanulók 

szorgalmát is havonta értékeli a szaktanár. 

Érdemjegyek és osztályzatok: 

 a tanuló tudásának értékelése  jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1) 

 a tanuló szorgalmának értékelése példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2) 

Az előképző két évfolyamán mindkét értékelés szöveggel történik. 

 kiválóan teljesített 

 jól teljesített 

 megfelelően teljesített 

 felzárkózásra szorul 

Az egyes tanulók év végi osztályzatait a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti, és a 

pedagógus által megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről. 

A tanuló az egyes évfolyamok tanulmányi követelményeinek teljesítéséről bizonyítványt kap. A 

bizonyítvány és a bizonyítvány kiállításának alapjául szolgáló irat közokirat. Az iskolában csak olyan 

bizonyítványnyomtatvány, valamint bizonyítvány kiállításához szükséges nyomtatvány alkalmazható, 

amelyet az oktatásért felelős miniszter jóváhagyott. 

5.2. A vizsgák rendje 
A félévi és év végi vizsga nyilvános, koncertszerű. 

Osztályozó vizsga tehető a szaktanár ajánlásával, így évfolyamokat lehet összevonni. 

A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye alapján kell megállapítani. A kiskorú tanuló 

érdemjegyeiről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell. 

A tanuló az utolsó alapfokú évfolyam befejezését követően művészeti alapvizsgát tehet, továbbképző 

tanulmányait csak sikeres alapvizsga után kezdheti meg. Az utolsó továbbképző évfolyam elvégzését 

követően pedig művészeti záróvizsgát tehet. 

6. A tanulók jutalmazása 
Azt a tanulót, aki képességeihez mérten 

 folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el 

 az iskola érdekében közösségi munkát végez 

 iskolai, illetve iskolán kívüli művészeti versenyeken veszt részt 

 vagy bármely, más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez 

az iskola jutalomban részesíti. 

Az iskolában tanév közben a következő elismerések adhatók: szaktanári dicséret. 



A tanuló kiemelkedő teljesítményét tanév végén be kell jegyezni a bizonyítványba. Az iskolai szinten 

elismert, kiemelkedő teljesítményt dicséret mellett oklevéllel és tárgyjutalommal ismeri el az 

intézmény. Az  iskolai jutalmazás történhet írásban és szóban. 

A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás után pénzbeli díjazás nem jár, az anyagi értéket 

képviselő tárgyakat egy esetlegesen szervezett kiállítás végén, de legkésőbb a tanítási év végén 

hazaviheti. 

7. Fegyelmező intézkedések 
Az a tanuló aki  

 tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti 

 a házirend előírásait megszegi 

 igazolatlanul mulaszt 

büntetésben részesül. 

Az iskolai büntetések formái: 

 szaktanári figyelmeztetés 

 igazgatói figyelmeztetés 

7.1. Kártérítés 
Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségeivel összefüggésben az intézménynek jogellenesen kárt okoz, a 

Ptk. szabályai szerint kell helytállnia. 

A kártérítés mértéke nem haladhatja meg  

 gondatlan károkozás esetén a kötelező legkisebb munkabér egyhavi összegének ötven 

százalékát 

 szándékos károkozás esetén az okozott kár, legfeljebb azonban a kötelező legkisebb 

munkabér öthavi összegét. 

Az iskola a tanulónak a tanulói jogviszonnyal összefüggésben okozott kárért vétkességére tekintet 

nélkül, teljes mértékben felel. A kártérítésre a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni azzal a 

kiegészítéssel, hogy az intézmény felelőssége alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a kárt a 

működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt akkor, ha azt a 

károsult elháríthatatlan magatartása idézte okozta. 

Ha az iskolának a tanuló kárt okozott, az intézményvezető köteles a károkozás körülményeit 

megvizsgálni, az okozott kár nagyságát felmérni,és lehetőség szerint a károkozó és a felügyeletét 

ellátó személyét megállapítani. Ha a vizsgálat megállapítása szerint a kárt az iskola tanulója okozta, a 

vizsgálat eredményéről a tanulót, kiskorú tanuló esetén szülőjét haladéktalanul tájékoztatni kell. A 

tájékoztatással egyidejűleg a szülőt fel kell szólítani az okozott kár megtérítésére. 



8. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének 

igazolására vonatkozó előírások 
Ha a tanuló a tanítási óráról távol marad, mulasztását igazolnia kell. Az igazolást a mulasztást követő 

órán a szaktanárnak kell bemutatni. A tanuló a szülő előzetes engedélykérése nélkül csak indokolt 

esetben maradhat távol az iskolától. A szülő az ilyen esetben is köteles a lehető leghamarabb 

bejelenteni a mulasztás okát a szaktanárnak. 

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha: 

 a tanuló a szülő írásbeli kérelmére kapott engedélyt a távolmaradásra 

 a tanuló beteg volt, és ezt igazolja 

 iskolai kötelezettségét az intézményen kívül teljesíti (verseny, felvételi) 

Ha a tanuló távolmaradását az előírt határidő alatt nem igazolják, a mulasztás igazolatlannak minősül. 

Az iskola köteles a szülőt értesíteni a tanköteles korú tanuló első alkalommal történő  igazolatlan 

mulasztásakor. 

9. Térítési díj, tandíj 
Meghatározása a SZMSZ  1. számú függeléke szerint, a tanulmányi eredmény alapján, a szabályozó 

rendelkezések betartásával. A térítési, illetve  tandíj adott félévre szól. 

Térítési díj megfizetése alóli felmentést kizárólag igazolás megléte alapján lehet igényelni  (korábban 

figyelembe vett és még fennálló RGYVK, hatályos HH, HHH, testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe 

értelmi fogyatékosság, autizmus). 

10. A tanulók közösségei, véleménynyilvánítás 
A tanulók közösségét az intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulók összessége alkotja. 

Tanszaki közösség: az azonos tanszakra járók közössége. 

Véleménynyilvánítás 

A tanulók véleményt nyilváníthatnak, javaslattal élhetnek személyesen, vagy diákképviselőjükön 

keresztül a nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos kérdésekben. 

A házirend személyi és időbeli hatálya 

A zsombói Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola házirendjét a nevelőtestület felülvizsgálta és 

jóváhagyta. Hatályba lépésével az előző házirend érvénytelenné válik. Módosítás csak a fenntartó 

jóváhagyásával és a nevelőtestület elfogadásával lehetséges. 

A házirend módosítását kezdeményezheti: 

 a fenntartó 

 a nevelőtestület 

 az intézmény vezetője 



 a tanulói közösség. 

A házirend betartása az intézmény valamennyi tanulójának, dolgozójának, a tanulók szüleinek és az 

iskolába lépő személyeknek egyaránt kötelező. A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, 

tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a 

pedagógiai program alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét. 

A tanuló az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is köteles betartani a házirend 

előírásait. A tanuló az iskolán kívül is köteles az intézmény értékrendjének megfelelő magatartást 

tanúsítani. Az intézmény hírnevének csorbítása az intézményen kívüli esemény esetén is fegyelmező 

büntetést von maga után. A szülők, a tanulók, illetve a külső személyek figyelmét fel kell hívni a 

benne foglaltak betartására. Amennyiben ez nem vezet eredményre, tájékoztatni kell az intézmény 

vezetőjét, vagy helyettesét. 

Az intézmény házirendje nyilvános, minden érdeklődő számára elérhető, megtekinthető. A 

beiratkozáskor megismert, a beiratkozással elfogadott szabály. 

A házirendet az intézmény honlapján nyilvánosságra hozzuk, érdemi változás esetén arról a szülőket, 

tanulókat tájékoztatjuk. 

A házirend ismeretének hiánya nem mentesít annak betartása alól. 


