
Fönix 70ü4 Művészetolcíatási Alap íNány

A
Csenge{ei

Alapfoku Művészeti Iskola

HAZIRENDJE

2aI7,



I
I
l
I
I
t
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

A Csengelei §apfokú Művészeti Iskola házirendje

- 20l tr. évi CXC. Törvény anemzeti köznevelésrőtr

- bal2012. (VUI.31.) EMMI readelet

- ??9l?0t2. éw Korm:ány rendeiet

előírasai atapján az iskola igazgaója készítette el és a nevelötestiilet hagyta jóvá.

t.) A házirend célja és feladata

a. A hazirend rállapítja íneg & tsn§lói jogak és k§telességek gyakorlásál,al, valamirú az. iskola

munkarendj ével kapcsolatos rendelkezéseket.

b, A }uáeirendbe foglalt elöírások cé§a bixosítani az iskola törvényes rnáködését, az isko}ai

nevelés és oktalrás zavatíalaa megvalósítrisát, valamint a tanulók iskolai közösségi életének

megszervezés*t

2.) A házirend személyi és időbeli hatátya

a. A hazirend előíná§eit be kell tartarria az iskolába jaró tanulókna§ a taírulók satlleinek, az

iskola pedagógusainak és mas alkalmazotfainak.

b. A hrázirend etőínásai azckra az isk*lai és iskolán k{l.iili, tan{tá§i időben, illetve taaítrási időn

kívül szervezett programokra is vonatkozna§ melyeket a pedagógiai program alapjárr az iskola

SZerYeZ,

c. A tanulók minden olyan, az iskolrán kíyüli rendezvényen is kötelesek betartani a hazirend

előírasait - szenrezéó1 fiiggettenül -, ahol ae iskola látja el a tanulók fel§gyeletét.

d. A hrízirend érvényes nnindenkire, aki az iskola teriiletén tartózkodik.

e. A haziread aziskola működése sonárr jogszabálykér$ fimkcionál, a benne megfogalmazottak

megszegése esetén jogorvoslafirak van helye.

3.) A házirend nyitvánossága

a. A házirend előírásai nyilvránosak, azt mindan érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az

iskola aikalmazottainak) meg kell ismernie.

b. Az újonnan elfcgadott r.agy módosított hrázirend előírásairól mirrden pedagógusnak

tájékoztatna kell:

- atanulókat a f§tárgyi ónán,

- aszülőket szülői értekezleten, fogadó óran
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c. A hráairendről minden érintett tajékoáatást kérhet az iskola igazgatőjátől,

igazgatóhelyettesétől, valaíTlint a tanarok fogadóóráján vagy -ettől eltéróen * előre egyerte&&

időpontban.

TÁi\rULÓI JOGGYAKORLÁS:

Az isko}a díákia:

Erdeklődésének megfelelően választbat az iskola tanszakai közül, lehetőleg

minden tanév szeptember Z§.tg.

Igénybe veheü az iskola rendelkezésére álló eszközeit, létesítményeit

Ingyenesen hazahordhatja au iskola hangszereit gyakorlrás céljábol

Igénybe veheti az iskola szolgáltatrisait az eIőift tédtési díj fizetési

kötelez*ttseg mellett

Fejlettségének, éietkori sajátosságainak figyelembevételévei alakítsrák ki a

tantrlrási rendjet, tanulócsopo{iát

Nem vethető alá testi fenyítésnek, kegyetlen, embertelerr, megalázó

biintelésnek vagy bánrásnródnalr

Kérheti átvételét másik azonos típusú nevelési-okíaüisi intézménybe

A tanulói jogokat a 2ü11. évi CXC. Tör,vény a nemzeti köznevelésről részletescn

tagla§a.

A TAN§tg_Jo§.tI

- A gyermek, tánuló személyiségét, emberi méltóságát ésjogait tiszteletben tartani

és védelmet kell sáalrára bizüo§itáíti frzikai és lelki erőszakkal szenrben;

- Képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és

oktatfuba* részesii§ön, képességeihez mérten tcvább tanu§on, valamiÉ

tehetségének felismerése és fejlesáóse érdekében alapfokri müvészetoktaásban

t,am,an lÁs-+.YLBJvlr lvüZlq

- Személyiségi jogait, így ktilönösen személyiségének szabad kibontakozísához

való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadsrágát, csalrádi élethez és

magránélethez valő jogát az iskola tiszteietben tartsa e jogának gyakorlása

azonban nern korlátozhat másokat e jagainak érvényesítéseben" továbbá nem

veszélyezteti a saját és tár-sai, a nevelési-oktatási intezarény alkalmazottai
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egészségét, testi épségét, illetve a művelfiéshez valójog érvényesítéshez

sztikseges feltételek nregteremtését, fenntartasát;

Válasszon a választható tanüárgyak, foglalkczások között;

Igénybe vegy€ az, iskolában re§delksu€sí€ áló eszk$zöket, az iskola

létesítményeit;

Hozzájusson a jogai gyakorlás-áhcz s-zükséges irrformációk}roz, tájékoztassák a

j ogai gyakorlrásrához sziikséges e§árasokról;

Az embefi méltoság tiszte!*tben tartrásával §zabsdan vélernérrl"t nyilviárrítson

minden kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az iskola

működéséröl, továbbá tájékoetatást kapjon személyét és tanulmányait érintő

kérdésekről, valamint e körben javaslatot tegyen, továbbá kérdést íntezzen az

iskolai veuetőilrez, p*degógusaihoz és arra legkésőbb a megkereséstől számított

30 napon belül érdemi választ kapjon;

Vallási, világnézeti yagy rnás rneggyőződéset, nennzeti rragy etnikai

önazonosságát tiszteletben taítsák és azt kifejezésre juttassa , feltéve, hogy e

jogánsk gyakorlása aem ütközik jogszabályba nem serri mrásoknak ezt ajogát

és nem korlártazza ársai tanulráshoz valój ogának gyakorlasát;

Jogai megsértése esetén - jogszabályban naegha*ározottak szerint

E§árást indítson, továbbá igénybe y€gye a nyilvánossrágot;

Személyessa y€gy képviselői utján * jogszabályban meghaározcftak szerint -

részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában, a nevelési-oktatási

intézrnény lranyítrásaban ;

Kérelmére - jogszabrilyban meghakírozott eljátís szerint - fiiggetlen

vizsgabizottság etrőtt adjon sámot ildrásráról;

Választó és választható legyen a diákképviseletben;

A diákok kepviselcjéhez fordulha-sson érdekképviseletért, ill. e törvényben

meghaüározottak szerint kérje az őt ért sérelem orvoslrását;

NagrkanÉ és cselekvőkópes tanuló esetén e t$nénl,rrek a szülő jogaira ós

kötelessegeire voíratkozó rerrdelkezéseit nern kell alkalrnazni.

nI. Talvur,ÓrxÖrnlnssncnrrnl,.rgsÍrEsExnxHnlyrszABÁLyH:
Az iskola diákja;

a. Kötelező§n részt vesz a tanórai foglalkoaásokon.

b. Képessegeinek megfelclően eleget tesz tanulrnárryi feladatainak.
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c. A házirend szabáh,ainak megfelelöen viselkedik. Az őrá§a pontosan érkezik.

Igazolatlan kes€s esetén szaktanari fi gyelmeztetésben részesülhet.

d. Yédi aziskola létesítményeit, berendezéseit, eszközeit és aszámírakiadott

harrgszereit.

e. Ellenórző könyvé! ájékaztatő ffizetét minden órrára magával viszi.

f. Az iskola rendezvényein fegyelmezetten, alkalomhoz illően vesz részt.

g. Az iskola áItaIszewezett programokba bekapcsolódik, aktívan közreműködik.

h, A sajrát és €sti épsegére ügyel, az esetleges balesetről ájékoztatjaanfuát.

i. A rábízattfeladatokat lelkiismeretesen ellátja.

j. Tisáeletet és megbeesülést tarrúsit nevelői és az iskola valarnennyi

dolgozojával szemben.

Nem kötelezó intézrnény lévén a tanulmanyi köteiezetfségek te§esítése önkérrtes,

brármikor abb*hag3,ható.

Eryéb kötelezettségei:

k, Óvja saját és trársai testi épségét, egészségét, elsajátítsa és alkalmazza az

egószsegét ds biaonságát védő isgrereteket, továbbá haladéktalanul jelerrtse a

felügyeletét etlató pedagógusoknak vagy mas alkalmazottnak, ha saját magát,

tarsait u, iskola atrkalmazottait vegy másokat veszélyezteÉ állapotot,

tevékenyseget illetve balesetet észlelt, továbbá - amennyiben állapota lehetővé

teszi -, ha megseríilt;

1. li/legőírzze, illetöleg az előírasoknak megfelelöen kezelje a rákízott vagy az

oktatás során hasmált eszközöket, óvja az iskola letesítményeit, felszereléseit;

m. Az iskola veze!ői, tanárai, alkalmaeotfai, tanulótrársai emberi méltóságát és

josait tiszteletben tafisa.

A tanuló jutalmazása:

a. Szaktanrári dicséret : elismerésre mélto tevékenységért adhatÓ.

b. Igazgatói dicséret : kimagasló te§esítményért részesülhet a tanulÓ.



c. Targyjutalom, dicsérő oklevél: több tanéven keresztíil nyujtott kimagasló

telj esítrnény j utalma.

A anuló biintetése :

d. §zaküan:ári íigyelmeáetés : a hazírend előírrásait megszegő tánutó részesül.

e. ígazgatői figyelmeáetés : a hazirend szabályait sorozatosan megszegő tanuló

biintetése.

f. Rendszeres magatartási probléma esetón a tanuló - fegyelmi targyalas

lefolytaását k#,1,etően =- a tantestíileti döntés után , eltarrrácsolhaó az iskolából.

- A fegyelmi tárgyalások lefolytatása esetén gondoskodni kell a következőkről: a

tarrulót seülője, törvényes gondl,iselője yagy rnegbízottja képviselhesse, a

fegyelmi bizottsíg tagiai közt szerepeljen az általános iskolai osztáiyfiönök, a

művészeti iskolai szaktaruár és a diákönkornr:ányzat képviselője. A fegyelmi

tárgyalás lefolytatrása a 2a11, évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről

rendelkezései alap.irán történik

vI. n§zocrÁug rÁuoclrÁsoxuncÁllapÍtÁsÁNaxnlvql
1. A tanulók részére biztosított szociális fámogaások odaítéléséről, arnennyiben erre

az iskola jogosult, az iskola igazgatoja dönt,

2. A szoeiáis támogatások odaítélésénél, amennyiben erre az iskola jogosrrlt, előnyt

éWezaz atarruló:

- akinek egyik vagy mindkét sziilője munkanélküli,

- akit azegytkszülö egyedü nevel,

- akinél a esalád egy fóre jutó havi jövedelme nem éri el a mindenkori

legalacsonyabb munkabér 5ü§Á-át,

lra magatartrisa és knulmrányi munkr{ja ellen nincs kifoga§

VE; A P§DAGéGU§JIgGAI

A pedagógust mrrnkakörével összeftiggésben megilleti az a jog, hogy:

8. személyét, mint a pedagógusközösség tagiat megbecsüjék, emberi méltóságát
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és személyiségi jogait tiszteletben tartsák, nevelői, oktatói tevékenységét

értéke§ék és elismerjék;

h. a neveiési, illetve pedagógiai píograín atapján az isrnereteket, a tananyagot, a

nevelés és tanítás módszereit rnegválassza;

i. a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösseg véleményének kikérésével

megválassza a7, alkalrnazott tankönyveket tanulmrányi segádleteket,

taneszközöket;

j, §aját l,ilá§néz€t€ és értékrendje szerint végeeze nevelő és oktató munkáját,

anélkül, hogy annak elfugadasrira kényszedtené vagy késztetné a gyermeket,

tanulót

k. irrányítsa és értékelje a gyermekek, tanulók mrrnl+áját;

l. minősítse a tanulók teljesítményét;

m. hozzájusson a munkájiihoz szükséges ismeretekhez;

n. a neve}őtestiilet tagiaként résá vegyen az intezrnény nevelési ill. pedagógiai

programjrának tervezésében és értékeléséberu gyakoro§a a nevelőtestület tagiait

r,negiüető jogokat;

o. szakmai ismereteit, fudrisát szervezett továbbképzésben való részvétel útjan

gyarapítsa, résrt vegy§n pedagógiai kísérletekben, fudományos

kutatómunkrákban;

p. szakmai ogyesületek, karnxák tagiaként vagy képviseletóbea részt vegyen helyi,

regionális és országos közolctatassal foglalkozó testiiletek munkájában;

Wil. A PEDAGÓGI{§$§TEu_§§§ÉG§I

A pedagógus alapvetó feLadataa rábízott gyermekek, tanulók tanítrisa.

Ezzel összeftiggésben kötelezeftsége különösen, hogy:

q. nevelő és cktató tevékenysége kere€ben gondoskodjon a gy€nn€h tanuló testi

épségének megóvastiról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről,

továbbá az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetítse;

r. nevelő- és oküató tevékenysége sonín íigyelembe vegy§ a gyerrnek, tanuló

egyéni képességét, tehetségé| fejlődésének üt§mét, szociokulturális hellzetét és

fejlettségét, fogyatékosságát, segítse a gyamek, tartuló tehetségének



kibcntakozrisá| illetve bárrrrilyen oknál fagva hátnányos helyzetben lévő

gyerrnele, tanuló feLzarkőztatását tanulótarsaihoz;

a gyerrnek, tanuló részére az egészsegü§ testi épségiik rnegőrzéséhez sziikséges

ismereteket átaája és ezek elssjátítá§fuól meggyőződjön; ha észleIi, hogy a

gyerrnek ba}esetet szenved, lragy ennek veszélye fennáll, a szükséges

intézkedéseket megtegye;

a gyerrnelg tanuló életkonának, fejlettségének figyelernbe vételével elsajátíttassa

a közössegi egyiitfrnűködés magatartási szabályait és t§rekedjen azok

betarhásrára;

a szülőket és a tanulókat az őket ffntó kérdéselaől rendszeresen tájékozlass4 a

szülőt figyelrneáesse, ha gyermeke jogainak megóviása vagy fejlődésének

elősegítése érdekében intézkedest tart szíiksógesnek;

a szülő és a taauló javaslataira" kérdéseire érdemi vrilasá adjon,

a gyerrrrekek, tanulók és szü}ök errrberi méltóságrát és jogait tiszteletben tartsa,

a gyermekek, tanulók részére az etikus viselkedéshez sziikséges ismereteket

átadja;

a pedagógus 7 évenkénti legalább egy alkalommal - jogszabályban meg-

hatarozottak szerint * továbbképzesben vegyen résá

I§KOLA!, I!íIINKSR§N.P:

a. Hétffi : zeneoktaüís, smlffzs, színjáték

b- Kedd : zeneoktatás, üírsast,ánc

c. §zerda : zeneokiatiás, szolfézs, színjátek

d. csütörtök : zeneoktatás, társastanc

e. péntek : zeneoktatás, tiársastánc

f. Szombat : zeneoktatiás , társa§ánc,

Tanév elején rnegtörtérrik az órabeosá,"is, mely bekerül a tanulók ájékoztatő fiizetébe. Az
ebben megieliilt időpont előtt 10 perccel a tgnuló köteles az épületbea megielenni, felkészülni

( átöltözni, hangszert kikészíteni; stb,} az őrá$ára.

u.

v.

w.

x.

y.

Ix
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x. vacvomvnnglíni\,I. KÁRrERírEs
A tanuló köteles az iskola vagyontárgyainak, az oktatris során úbizatl felszerelési targyaknak,

taneszközöknek, műszereknek allagátmegóvni. §zándékos gondatlansígból eredő kár esetén a

tartuló kártéritésre k§tel€zett.

xI. ncynn rr,óÍnÁsox
- A"z, iskola területére csak az oktatast szolgáló esz]<özöket lehet behomi.

- Indokolatlanul sok pénzt, értétüírgyakat a tanuló csak saját felelősségére hozhat

magár,al.

- Az iskolába hozofi értéktargyakért, ékszerekért felelősséget nem vállalunk

- A tanuló kizarólag csak az oktatáshoz kapeso}ódó felszerelési targyakat bazhat az

iskolába

- Tanílási óníra mobiltelefont a tanóra védelíne érdekében csak kikapcsolt állapotban

szabad bevinni, s azt az óra alatt bekapcsolni tilos.

- A tarsadalmi tulajdon megbecsülése ás,védelme, az egyéni fulajdon tiszteletben

tar,üísa minden tanulóra nézve kötelező. A üársadalmi vagy egyéb tulajdonban

gondatlanságból okozatí lcárokért atanuló anyagilag a szándékos károkoás ese€n

pedig anyagilag (a te§es krir megtédtése mellett) és fegyelmileg felelős.

. A tantermekben elhelyezett kószülékeket tanulók nem kapesolhatjak be, nem

működtethetik.

" Az iskola üírsas összejö:vetelein idegenek csak igazgalci engedéll3,el vehetnek részt

- Aziskolában, atanirodában, továbbáaziskola álta|aziskolában és az iskolrán kívül

szarvezet{ rendezvényekgn szeszesitalt fogyasáani tilos!

- A nevelési-oktaüísi intezményberr, továbbá a nevelési_oktahási intézményen kívül a

tanulók tészéte szewaze# rendezvényeken tilos a sze§,§z€tre káras éLvezeti cikkek

ár,usítása, fo gyasztása.

xrl. A rnnÍrr§t qÍ.l. raxnÍl§{g§rns§. vtsszarIznrÉsE

Tédtési díjat íizet az a tanuló, aki:

o más művészetoktatási ittézménynek nem tagia

r a szülői nyilatkozat alapjrin, az általunk fenntartott in€zményben kívánja igénybe venni

a tedtési d§fizetési lehetőseget



Tandíjat fnet az a tanuló, aki:

o a szülői nyilatkozat alapján mas művészetoktatási intézményben kívránja igényüe venni

a téfité§i díjfizetési lehetőséget

o afőátgyán krvül további tanszak(ok) ol*atásában is részt vesz

Térítésí díj, tandíj befizetéseo visszafizetése

o a művészeti iskolában a tanulók tédtési díjat fizetnek a fenntartó jóvráhagyasával

o a térítési űj összege tanévenként, a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó

kiadások egy tanulóra jutó hányaűnak:

- öt-húsz száza|éka a 34. § (1) bekezdés b)ésc) pontjában meghatarozott esetben

tizennyotrc éven aluli tanulóknál,

- tizenöt-negyven százaléka a 34, § (1) bekezdés ól pontjában meghatározaít esetben

tizennyolc éverr felüli, de huszonkettő éven atruli tanulóknál,

A térítési díj kiszámítása: a folyó évi tervezett kiadások és bevételek különbsége osztva

anövendéklétszámrnal valamint figyelembe vételre kerül az e\őző év bevételeiből 1 íőre

kiszámított bekerülési költség is

A tórítési díj mértéke iskolánkban a következő:

Térítési díj:

6 - 18 éves korig

10 000 Ft / félév

18 -22 éves korig

Q a00 Ft i felév

Tandíj ( 6 óves kor alatt, hallgató jogviszonylran - főiskola, egyetem

- és 22 év felett):

25 000 Ft / felév 50 000 Ft / év

Az önkormányzattől kapott anyagi támogatás egy része - afenrúartőhozzájásulásával

- átcsoportosítható a tédtési díj kiegészítésére

o A tédtési díjat, tandíjat atanuló azelőtemegadott időpontban - tanév elejón szeptember

15-ig, felévkor februar 15-ig - köteles befizetni

o A befizetés elmarad.ása esetén az intézmény igazgatója írásban * a következményekre

történő figyelmeztetéssel- felhívja a szülő figyelmét

20 000 Ft / év

24 000 Ft / év
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Ha a kitűzÖtt hatráridőn beliil sem történik meg a befizetes, akkor a tanuló törölhető az
alapfoku művészetoktatási intézmerry névjeglzékéből

HátnínYos helYzetŰ, je gyzőihatározattal rendelkező tanuló téfitési díjat nem fizet
A tanulói jcgdszonY megszűnése, rragJi brármely okbol történő szünelpltetése esetén a
tÖbbletfizetés visszafizetésérÖl - a megszünés, illetöleg sziineteltetés kezdetét követő
hat héten b§ltil - az int€zrrrénlvezető intézkedik

xlfi. I§líotAl1{:{jtá§zTÁ§:

A gyermek távolmaradiás át a szúlő bejelenti a szaktafiámak.

A tanév soran a sztilő 3 taníüisi nepot igazolbat

A lrrárom egybeftiggő napot rneghaladó hiányzást - üdülés, lrtrzas - az igazgatő
engedélyezheti.

Igazolat}an mu}asztás esetén a sáiló íigyelmét fet kelt hí.yni kötelessegére.

xry.

Az iskola ráltal hasznrált létesítrrrényekben a tarrulók csak felnőtt felügyelete mellett
tarlózkodhatnak.

A tanulókkal év elején ismertetik ianáraik a hlízirend szabályait, óvó, védő előírrisait,
veszélforrasokat"

A ta*ulók testi éPsQének védelmére yenatkozé előíní*ok, veszélyforn{sek:

Tanterme§ folyosók veszélyforrásai:
,- A folpsókon rohangálni, csúszkálni balesetveszélyes!

- Ablakokba felülni tilos!

-' Meghibásodott elektromos kése$léket a tanrárnak jelezri kell, hczzrányúlni
tilos.

" Ablakíörést a szakanárnak azonnal jelenteni kell.
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- A fildre kifolyt fo}yadékot hatadékt*lanul fe} ke}} tóröl*i.

A bale§etek megelőzóse érdekében elvárható magatartásfarnák :

- Saját és tanulótársai te§ti épségére mindenki köteles ügyelni.

- A dur-vaság , verekedés megengedhetetlen viselkedési for,ma.

- SzúrÓ, vágó eszközt az iskolába hozni tilos. Kéarrűves foglalkoaísokon csak

szigoru tanáTi felügrelet mellett használhatók ilyen eszközök-

- Gyufiít, t-üeet elöidéző eszközöket az iskolába honri tilos.

A bázirend meghozatalára, módosítására yonaÉkozó belyi etőírások:

A hazirendet az iskola igazgatda készíti el, majd a nevelötestiilet fogadja el. A szülők és a
diakok aláírásukkal nyilvánítjrák ki egyetértési jogukat.

A hrizirend módosít'ását kezdeményezheti ai ígazgatő, a nevelőtestüle| a diákképviselet és a

szülők képviseltilje.

A hazirendet elfogadta az i*téznnény nevelőtestiilete és ezt aláírásukkal igazolják.

Csengele, 2an. november 1S.
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Gömöri Balázs

fenntartó

!t.

ta}p tru-
Foigó Judit

Dirákképviselő

ígazgatő

Béres Mlírta

§zülők képviselője

$LIcá -ltÁt*_
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Nevelőtestület kópviselőj e


