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Bevezetés 

A Házirend célja 

A Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú 

Zeneművészeti Iskola Házirendjét tartja a kezében. A házirendben azok a jogok és 

kötelességek szerepelnek, amelyeknek tiszteletben tartása a zavartalan tanulmányi munka 

feltétele. Olvassa el figyelmesen, és kérjük, tartsa be a szabályokat! 

A Házirend személyi hatálya 

Ez a Házirend a nevezett iskolával jogviszonyban álló tanulókra, szülőkre és 

pedagógusokra vonatkozik. 

A Házirend területi hatálya 

A Házirend érvényes az iskola egész területére, és az iskolán kívüli, de az iskola által 

szervezett rendezvényekre is. 

A Házirendre vonatkozó jogszabályok 

 a nemzeti köznevelésről szóló, 2011. évi CXC. Törvény, 

 20/2012 EMMI rendelet, 

 229/2012 (VIII.28) Kormányrendelet megfelelő paragrafusai, 

 A gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 

 331/2006 (XII.23.) Kormány Rendelet 

 valamint az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának és Pedagógiai 

Programjának rendelkezései alapján készült. 

A Házirend nyilvánossága 

A házirend elérhető és olvasható az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának 

mellékleteként, az igazgatóhelyettesi irodában, az iskolatitkár irodájában, az iskola 

könyvtárában, illetve az iskola honlapján. A tanulói jogviszony kezdetén az iskolába újonnan 

érkező minden diák kézhez kapja a házirend egy példányát. Átvételét és elfogadását mind a 

tanuló, mind pedig a szülő aláírásával igazolja. 

Tanulói jogviszony keletkezésének szabályai 

1. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és átvétel 

jelentkezés alapján történik, melyről az igazgató dönt.  

2. A felvett tanuló tanulói jogviszonyán alapuló jogait a tanév megkezdésétől 

gyakorolhatja. Amennyiben tanév a felvételt megelőzően megkezdődött, akkor az 

átvétel napjától. 
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3. A tanulók felvételéhez szükséges: 

 A szülők tegyék lehetővé, hogy gyermekük gyakorolhassa keresztény vallását és 

ilyen szellemben neveljék. A más nem katolikus keresztény vallás nem kizáró ok. 

 Az első osztályba jelentkező tanuló megbízhatóan iskolaérett legyen, a kilencedik 

osztályba jelentkező legalább „jó” tanulmányi átlagú. 

 A szülők írjanak kérvényt az igazgatónak, mellékeljenek lelkipásztori ajánlást, a más 

évfolyamú osztályba jelentkező tanuló előző félévi bizonyítványának másolatát, 9. 

évfolyamba a hivatalos felvételi eljárás szerinti dokumentumokat. 

4. A tanulók adott osztályba és csoportba sorolását a jogszabályok figyelembevételével az 

igazgató határozza meg.  

5. A kérelmek beérkezése után felvételi elbeszélgetésre kerül sor. A felvételről, átvételről 

az igazgató dönt. 

6. A felvételről, átvételről, elutasításról a szülő írásos határozatot kap. A határozat ellen a 

kézhezvételtől számított 15 napon belül az Egyházmegyei Katolikus Iskolák 

Főhatóságának címezve, az iskola igazgatójához benyújtott írásos eljárási kérelemmel 

lehet fellebbezni. 

Tanulói jogviszony megszűnésének szabályai 

Megszűnik a tanulói jogviszony: 

1. ha a tanulót másik iskola átvette, az átvétel napján; 

2. az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításának 

napján; 

3. a gimnáziumi tanulmányok esetén az utolsó évfolyam elvégzését követő első 

vizsgaidőszak utolsó napján; 

4. a kizárás az iskolából fegyelmi határozat jogerőre emelkedésének napján. 

Az osztályozó-, javító, különbözeti vizsgák eljárási szabályai 

1. Osztályozó-, különbözeti-, és javítóvizsgát iskolánk az erre vonatkozó törvényekben 

meghatározott szabályok, és rendeletek figyelembevételével bonyolítja le. 

2. Osztályozó vizsgát tehet a magántanuló, a hiányzása miatt nem osztályozható tanuló, 

vagy valamely tantárgyból felkészülést folytató tanuló. 

3. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok 

alatti vizsgák tervezett idejét, az osztályozó vizsgára jelentkezés módját és határidejét az 

intézmény Pedagógiai Programjának 9. pontja tartalmazza. 

4. A különbözeti vizsgát az igazgató írja elő abban az esetben, ha a más iskolából, más 

évfolyamról vagy más iskolaszerkezeti típusból érkezett tanulónak a tanult tananyagok 
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összevetése ezt indokolttá teszi. A vizsgák rendjét, idejét, határidejét az igazgató 

határozza meg. 

Tantárgyi, tanévi részleges, vagy teljes felmentés eljárási rendje 

1. A tanuló tanulmányi kötelezettségének eleget tehet magántanulóként is. Ezt a szülő az 

igazgatóhoz benyújtott írásos kérelme alapján kérheti. 

2. Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségének a szülő kérésére magántanulóként tesz eleget, 

felkészítéséről a szülő gondoskodik, illetve a tanuló egyénileg készül fel.  

3. Az iskola, nevelőtestülete állapítja meg a tanuló érdemjegyeit és dönt a magasabb 

évfolyamba lépésről.  

4. A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a félév vagy a tanítási év utolsó napját 

megelőző harmincadik napig, az 51. § (7) bekezdésében meghatározott esetben az 

engedély megadását követő öt napon belül jelentheti be, ha osztályzatának 

megállapítása céljából független vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról. A 

bejelentésben meg kell jelölni, hogy milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni. Az iskola 

igazgatója a bejelentést nyolc napon belül továbbítja a kormányhivatalnak, amelyik az 

első félév, valamint a tanítási év utolsó hetében szervezi meg a vizsgát.  

5. Az igazgató a tanulót (kiskorú tanuló esetén szülő aláírásával) írásos kérelmére 

mentesítheti a készségtárgyak tanulása alól, ha azt egyéni adottsága vagy sajátos 

helyzete indokolttá teszi.  

6. Felmentheti a tanulót az igazgató bizonyos tantárgyak osztályozása és értékelése alól a 

Nevelési Tanácsadó; vagy a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs 

Bizottság szakértői véleménye alapján.  

7. Szakértői vélemény felmentése esetén a tanuló köteles részt venni a felmentett tantárgy 

tanítási óráin is, azokon tevékenyen részt venni, az órába bekapcsolódni, annak ellenére, 

hogy osztályzatot nem kap. 

8. A nem katolikus vallású tanulók akkor mentesülnek a hittanóra látogatása alól, ha az 

egybeesik a saját vallásuk hittanóráival. 

A tanórákról, foglalkozásokról való távolmaradás szabályai 

1. A szülő egy tanítási évben  

- 1-10. évfolyamos tanuló estén öt nap hiányzást  

- 11-12. évfolyamos tanuló estén tíz nap hiányzást igazolhat.1 

2. A szülő előzetes kérése alapján a tanuló 

 Az osztályfőnök engedélyével egy tanítási évben három napig terjedően, 

 Az igazgató engedélyével három napot meghaladóan mulaszthat. 

                                                 
1 A nevelőtestület 2019.10.09-i értekezletén meghozott döntés alapján. 
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A távolmaradást írásban kell kérni az osztályfőnöktől, vagy az igazgatótól. 

3. A tanuló előzetes engedélykérés nélkül csak indokolt esetben maradhat távol az 

iskolától. A szülő ilyen esetekben is köteles bejelenteni a távolmaradás okát az 

osztályfőnöknek. 

4. A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb 5 tanításai napon 

belül igazolja mulasztását. Az igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni. A tanuló 

órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja távolmaradását.  

5. Aki a becsengetést követően az órát tartó tanár után ér a terembe, az késett. A késés 

időtartamát a tanár a naplóban jelzi, amennyiben a 45 percet elérte a hiányzások 

összege, igazolt vagy igazolatlan hiányzásnak számít. Az elkéső tanuló nem zárható ki a 

tanóráról! 

6. Az iskola köteles, a szülőt az első igazolatlan mulasztásról írásban értesíteni. A további 

igazolatlan hiányzás esetében a 20/2012 EMMI rendelet 51. § 3-5. bekezdés alapján jár 

el az iskola. 

7. Ha a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanítási évben meghaladja a 250 órát, 

és emiatt a tanuló teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanuló a tanév 

végén nem osztályozható. Kivéve, ha az osztályozóvizsgát a nevelőtestület engedélyezi. 

8. Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy 

adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló 

teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén 

nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát 

tegyen. 

9. A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. A 

foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az igazgató egyidejű 

tájékoztatásával kizárható. 

Az iskolai munkarenddel kapcsolatos szabályok 

1. Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7 órától délután 1830 óráig 

tartanak nyitva. Az igazgatóval egyeztetve ezek az időpontok változhatnak. 

2. A tanítás közös imával kezdődik és fejeződik be. 

3. Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő:  

A tanítás és a szentmise a minden tanévben megállapított időpontban kezdődik és 

végződik. A tanítási órák hossza a hetedik óra kivételével 45 perc, az óraközi szünetek 

hossza 10 perc. A 7. óra 40 perces előtte 5 perc szünet van. A napközis órák 60 

percesek. A zeneiskolai hangszeres órák A tagozaton 30, B tagozaton 45 percesek. A 

zeneiskolai szolfézs, csoportfoglalkozások órák 45 percesek. 

4. Csengetési rend: 
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8:00−8:45 

8:55−9:40 

9:50−10:35 

10:45−11:30 

11:40−12:25 

12:35−13:20 

13:25−14:05 

5. Az iskolai főétkezésre (ebéd) 30 perc időtartamot biztosít az intézmény. 

6. A tanórán kívüli foglalkozások az iskolai ebéd után kerülnek megszervezésre. 

7. Az iskola nyitvatartási idején belül 745 óra és 1600 óra között az igazgatónak vagy az 

egyik helyettesének az iskolában kell tartózkodnia. 745 óra előtt az ügyeletes nevelő, 

1600 óra után a foglalkozást tartó pedagógus felelős az iskola működésének rendjéért, 

valamint ő jogosult a szükségessé váló intézkedések megtételére. 

8. Nyári szünidőben kéthetente egy ügyeleti napot tart az iskola, melynek időpontját az 

iskola honlapján közzé teszi. 

9. Az iskola két épületében egyidejűleg több ügyeletes nevelő van beosztva. Az ügyeletes 

nevelők felelősségi területe az alábbi épületekre, ill. épületrészekre terjed ki: 

 Zárda u-i épület: udvar, földszint, 1. és 2. emelet, térszint alatti épületrész, 

 Kossuth téri épület: udvar, földszint, 1. és 2. emelet. 

Jó idő esetén mindkét épületben megegyezés szerint egyik nevelőnek az udvaron is kell 

ügyelnie. 

10. A tanév rendjét az EMMI vonatkozó rendeletei határozzák meg. A szabadon 

felhasználható napok közül egy nap felett a diákönkormányzat rendelkezik, egy nap 

sportnap. 

11. Minden tanév elején az iskola igazgatója elküldi a kollégiumnak az iskola 

munkarendjét, a tanév rendjét, melyhez alkalmazkodva készíti el a kollégium az éves 

munkatervét. Emellett a kollégium minden hónap elején megkapja az iskola havi 

programját.  

12. Az állami és egyházi ünnepek iskolai megemlékezésén vegyen részt minden tanuló. 

Állami ünnepek alkalmával az iskolai ünnepélyeken, az ünnep előtti utolsó munkanapon 

az évente megtervezett program szerint. 

A március 15-i ünnepi koszorúzáson és az Úr napi körmeneten az iskola minden 

tanulója és pedagógusa köteles részt venni. 

13. Az intézmény tanulói iskolai és egyházi ünnepélyeken viseljenek ünneplő ruhát: 

Ünnepi ruha a lányok számára: egyszerű szabású, sötét szoknya és fehér blúz, sötét 

cipő. 

Ünnepi ruha a fiúk számára: sötét nadrág, fehér ing, sötét cipő. 
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14. A tanuló tanulói jogviszonyának gyakorlásához, tanulásához nem szükséges dolgokat - 

pl.: jelentős mennyiségű készpénzt, nagy értékű ékszert - ne hozzon az iskolába. 

Az iskola ezekért a tárgyakért felelősséget nem vállal! 

15. Mobiltelefonját a tanuló az iskola kapujában köteles kikapcsolni, tanítás végén az 

iskolát elhagyva kapcsolhatja vissza. Tanórán, szünetekben a telefont használni 

szigorúan tilos! Mobiltelefonnal fényképezni tilos! A diák mobiltelefonját indokolt 

esetben osztályfőnök, vagy szaktanár engedélyével használhatja. 

 

A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával 
kapcsolatos eljárásrendje 

Az iskola - a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei, 

valamint az intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével tanórán kívüli egyéb 

foglalkozásokat szervez. 

Választható tanórákra vonatkozó általános szabályok 

 A választható tanórákra a tanulói jelentkezés önkéntes. 

 A választható tanórákra történő jelentkezés az előző tanév végén történik, és egy 

tanévre szól. A jelentkezés a tanév első hetében módosítható. 

 A fenti tanórák „leadásáról”, másik tanóra választásáról írásban benyújtott kérvény 

alapján az igazgató dönt. 

 A választható tanórákról való távolmaradást igazolni kell. 

Az egyéb tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó általános szabályok 

 A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés önkéntes. 

 A tanórán kívüli foglalkozásokra történő jelentkezés a tanév elején történik, és egy 

tanévre szól. 

 A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését (a foglalkozások elnevezését, heti 

óraszámát, a vezető nevét, működésének időtartamát) minden tanév elején az iskola 

rögzíti. 

 A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, szülői, nevelői igényeket a 

lehetőségek szerint figyelembe kell venni. 

 A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az iskola igazgatója bízza meg, akik 

munkájukat a munkaköri leírások alapján végzik. Tanórán kívüli foglalkozást vezethet 

az is, aki nem az iskola pedagógusa. 
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Az intézmény létesítményeinek, helyiségeinek használatával 
kapcsolatos szabályok 

1. Az 1-8 évfolyamos tanulók az iskola termeit csak pedagógus felügyeletével 

használhatják. Ez alól felmentést csak az iskola igazgatója adhat. 

2. 7-13. évfolyamos tanulók a délelőtti órák után udvaron vagy a térszint alatti aulában, 

csendben, rendbontás nélkül tartózkodjanak. 

3. A szaktantermekben csak szaktanári felügyelettel és a teremben kifüggesztett rend 

szerint tartózkodhatnak a tanulók. 

4. A könyvtárat a könyvtáros pedagógus, a tornatermet a testnevelő pedagógus 

jelenlétében, a kifüggesztett nyitvatartási időben és az ismertetett teremhasználati rend 

szerint használhatja minden tanuló. 

5. A sportpályákon az iskola nyitvatartási ideje alatt játszhatnak, sportolhatnak.  

6. Az ebédlőben az étkezés az évente megállapított időben történik. Az étkezés rendjét 

minden tanévben az igazgató az étkezésért felelős pedagógusokkal történt megbeszélés 

alapján állapítja meg. Az étkezési sorrendet mindenkinek be kell tartania. 

7. Az ebédlő a kulturált étkezés szabályainak betartásával használható. 

8. Az osztályban a hetesek teljesítenek megbízatást, amely egy-egy hétre szól. 

Feladatuk: 

 Gondoskodnak a tanítási órára a tanterem előkészítéséről (tábla, kréta, egyéb 

eszközök előkészítése). 

 Óraközi szünetekben a helyiséget kiszellőztetik, a tanulókat a folyosóra vagy az 

udvarra kiküldik. 

 Az óra kezdetén a tanár/nevelő megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére. 

 Az órát tartó tanárnak/nevelőnek az óra elején jelentik a hiányzó tanulókat. 

 Jelentik az igazgatóságnak, ha az órát tartó tanár a becsengetést követő 5 percen 

belül nem érkezik meg a tanórára. 

 A délelőtti tanítás végén ellenőrzik az osztály rendjét, tisztaságát, figyelmeztetik 

társaikat a rendteremtésre. 

9. Az óraközi szüneteket a tanulók az ügyeletes nevelők utasításai szerint az 

osztálytermekben, a folyosókon vagy az udvaron töltik a kulturált magatartás szabályait 

megtartva. 

10. Amennyiben az osztálynak a saját termén kívül másik tanteremben lesz órája, a saját 

termet mindig köteles a terem felelőse bezárni, a kulcsot a portán leadni. A felelősi 

rendszert minden osztály maga alakítja ki. 
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11. A tanulóknak a rendelkezésükre bocsátott tantermet, berendezéseit, az iskola 

felszereléseit, eszközeit ugyanabban az állapotban és rendben kell visszaszolgáltatni az 

iskolának, ahogyan azt átvették. Az okozott kárért kártérítési felelősséggel tartoznak. 

12. Az Alapfokú Zeneművészeti Iskola tanulói a kiadott hangszereket a kötelezvényben 

rögzítettek alapján használhatják. Azok a tanulók, akik nem az anyaintézményben 

tanulnak, de az Alapfokú Zeneművészeti Iskola képzésein részt kívánnak venni, saját 

hangszerrel kell rendelkezniük. 

13. Az iskolában használt hangszerekhez hozzányúlni, gyakorolni csak szaktanári 

engedéllyel lehet. 

Az intézmény tanulóitól elvárt viselkedés szabályai 

1. A tanuló tegyen eleget tanulmányi kötelezettségének. Vegyen részt a kötelező tanítási 

órákon és a tanév elején választott foglalkozásokon. Olyan szorgalmasan tanuljon, hogy 

képességeinek megfelelő tanulmányi eredményt érjen el. 

2. A tanítási órákon fegyelmezetten és tevékenyen vegyen részt. A tanítási órákra a 

szükséges és csakis a szükséges taneszközöket, felszereléseket és ellenőrző könyvét 

mindig vigye magával. 

3. A tanítás megkezdése előtt legalább 10 perccel érkezzenek be az iskolába. 

4. A tanítási óra kezdetére a tanulóknak csendben az osztályteremben kell lenniük és ott 

fegyelmezetten várniuk a nevelőt. 

5. A tanterembe belépő tanárt vagy más látogatót a tanulók felállással köszöntik. Az iskola 

dolgozóinak Laudetur Jesus Christus vagy Dicsértessék a Jézus Krisztus-t köszönjenek. 

Iskolán, templomon kívül a napszaknak megfelelően. 

6. Kicsengetés, illetve az óra befejezése előtt engedély nélkül az oktatási helyet/helyiséget 

senki nem hagyhatja el. 

7. Tanítási időben az 1-8. osztállyal bezáróan tanuló csak a szülő személyes vagy írásbeli 

kérésére az osztályfőnök, vagy az órát tartó tanár engedélyével hagyhatja el az iskola 

területét. Rendkívüli esetben - szülői kérés hiányában - az iskola elhagyását az a 

felügyeletet ellátó nevelő vagy az osztályfőnök vagy iskola vezetőségének valamely 

tagja engedélyezheti. 

8. Tanítási időben a 9-13. osztályosok csak az osztályfőnök vagy az iskola igazgatójának 

engedélyével hagyhatják el az iskola területét. 

9. Az iskolában és az iskolán kívül is viselkedjenek tisztelettudóan, felelősségteljesen, 

kulturáltan, beszédükkel, magatartásukkal mutassanak jó példát. 

10. Megjelenésük, öltözködésük, hajviseletük legyen mértéktartó, szélsőségmentes, ápolt, 

ízléses, életkoruknak megfelelő. 

11. A tanulói kulturált magatartás és megjelenés vonatkozik az iskola által szervezett más 

helyszínen lebonyolított rendezvényekre, ünnepekre is. 
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12. Az intézmény teljes területén dohányozni tilos! A tilalom kiterjed az iskola területén 

kívül tartott iskolai rendezvényekre is.  

13. A szeszes ital, energiaital fogyasztása, vagy alkoholos állapotban, bármilyen, a tanuló 

belátási képességét csökkentő kábítószer hatása alatt való megjelenés tanítási időben, 

továbbá a tanítási időn kívüli iskolai rendezvényeken, programokon szigorúan tilos!2 

14. A tilalmakat megszegő tanuló ellen az iskola fegyelmi eljárás alapján írásbeli 

határozattal fegyelmi büntetésben részesíti. 

A gyermekre, tanulóra vonatkozó védő-óvó előírások, szabályok 

1. Iskolánkban dolgozik gyermek - és ifjúságvédelmi feladatot ellátó személy, akihez 

fordulhatnak gondjaikkal, kérdéseikkel a tanulók, a szülők. 

2. Az iskola biztosítja, hogy a tanuló betegség, probléma esetén felkeresse rendelési 

időben az iskolaorvost. Az iskolaorvos heti rendszerességgel rendel az adott tanévre 

meghatározott időpontokban.  

3. Az iskola biztosítja, hogy a törvény által előírt évi egészségügyi vizsgálatokon a tanulók 

pedagógus kíséretével szervezetten részt vegyenek.  

4. Tanítási időben egyéni orvosi vizsgálatra, szakrendelésre csak abban az esetben mehet a 

tanuló, ha a tanítási idő vége után már nincs rendelés, vagy a szülő írásban erre 

engedélyt kért. 

5. A tanulók minden tanév első hetében osztályfőnöki órán megismerkednek a 

munkavédelmi, balesetelhárítási, tűzvédelmi szabályokkal. Ezek megismerését 

aláírásukkal igazolják.  

6. A tanuló kötelessége, hogy óvja a maga és társai egészségét, testi épségét, tartsa meg a 

közlekedési, balesetelhárítási és tűzrendészeti szabályokat. A szabályzatokat a Házirend 

melléklete tartalmazza. 

7. Haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más felnőttnek, ha 

másokat veszélyeztető állapotot észlel, ha baleset történt vele vagy társával. 

A diákjogok –és kötelességek gyakorlásával kapcsolatos szabályok 

1. A tanuló joga, hogy megismerje az iskola pedagógiai programját és helyi 

követelményeit, melyet az újonnan induló osztályokkal az osztályfőnök ismertet a tanév 

első osztályfőnöki óráján. 

2. Úgy éljen jogaival, hogy azzal mások, és az iskola közösségeinek érdekeit ne sértse, 

valamint mást ne akadályozzon jogainak gyakorlásában; ne sértse meg mások 

személyiségi jogait, emberi méltóságát. 

                                                 
2 A nevelőtestület 2019. december 11-i értekezletén elfogadott módosítás. 
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3. Kulturált formában és hangnemben tájékozódjon osztályfőnökétől, szaktanárától 

közvetlenül tanulmányi előmeneteléről, érdemjegyeiről, tanulmányi munkájának 

értékelésével összefüggő kérdésekről, és azokra halaszthatatlanul érdemi választ kapjon. 

4. Egyéni ügyeivel elsőként az osztályfőnökhöz, majd szaktanáraihoz vagy az 

igazgatósághoz forduljon. 

Vitás ügyekben, problémás esetekben kérjen segítséget elsősorban az osztályfőnökétől, 

aztán az iskola igazgatóságától. (Az ügy súlyától, bonyolultságától függően legfeljebb 

30 napon belül érdemi választ kell, hogy kapjon kérdésére.) 

5. Válasszon az iskola által meghatározott választható tantárgyak és foglalkozások közül. 

6. Válasszon, és vegyen részt az iskola által szervezett tanórán kívüli programokon: 

szakkör, fakultáció, korrepetálás, érettségi, egyetemi előkészítő, sportkör, amelyekre 

minden tanév elején lehet jelentkezni az illetékes szaktanárnál. 

7. A szaktanár vagy az iskola igazgatójának engedélye alapján társaival vagy egyénileg 

használhatják az iskola létesítményeit, helyiségeit, felszereléseit, melyekért 

felelősséggel tartoznak. 

8. Személyiségét, emberi méltóságát, jogait mindenki tartsa tiszteletben, lelki, testi 

erőszakkal szemben az iskola pedagógusaitól kapjon védelmet. 

9. A tanulók, tanuló közösségek érdekeinek képviseletét az iskolai diákönkormányzat látja 

el. A tanuló érdekképviseletért, érdekvédelemért fordulhat véleménynyilvánítási jogát 

felhasználva a DÖK fórumaihoz. A DÖK a tantestületből választott segítő ellenőrzése 

mellett működik, magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkezik. 

Tevékenységét saját SZMSZ-e alapján végzi. 5. osztálytól 13. osztályig osztályonként 

2-2, a diákok által választott tisztségviselő látja el a kapcsolatot az egész osztály és a 

DÖK vezetősége között.  

Az iskolai közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. Az iskola a DÖK 

részére kijelölt helyiséget biztosít, működését anyagilag támogatja. 

10. A tanuló választhat és választható a diákönkormányzat tisztségviselőjének, ill. más 

tanulóközösségi tisztségre. 

11. A tanuló joga, hogy kulturáltan tájékozódjon, véleményt mondjon, és javaslatot tegyen 

a tanulókkal összefüggő kérdésekkel kapcsolatban osztályfőnöki órákon, ill. a 

diákönkormányzat fórumain (magatartás, szorgalom, fegyelmi vagy a fegyelemmel 

összefüggő és szociális kérdésekben). 

12. Iskolai életével összefüggő kiadások mérsékléséhez a család kérése alapján indokolt és 

igazolt esetekben fizetési kedvezményt kérhet az iskola igazgatójához benyújtott írásos 

kérelem alapján. (étkezési, tankönyvvásárlási támogatás) 

13. A tanuló felelősséggel tartozik az iskola által rábízott, és az általa használt iskolai 

felszerelésekért, taneszközökért. A rábízott dolgokat ugyanabban az állapotban kell 

visszaszolgáltatnia, mint ahogyan megkapta.  
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14. Ügyeljen saját környezetének és az általa használt eszközök rendben tartására. Az iskola 

helyiségeit, termeit, eszközeit használat után tegye rendbe. 

15. A tanítási órák, rendezvények előkészítésében, lezárásában kötelezően vegyen részt! 

Iskolai rendezvények alkalmával a tornaterem berendezéséért és rendbe rakásáért a 11. 

évfolyam a felelős. 

16. Tanóra keretében a feladatokat és felelőseiket a szaktanár választja és jelöli ki. Ezen 

kötelezettségek minden esetben pedagógus felügyelete és irányítása mellett 

teljesíthetők. 

17. Egy napon maximum 2 témazáró dolgozatot írjon, valamint, hogy a dolgozat írását 

megelőző utolsó tanórán, de legkésőbb előtte 2 nappal előre jelentse be a szaktanár. Az 

általa megírt dolgozatot kijavítva, értékelve a megírástól számított tíz munkanapon belül 

várhatja az illetékes szaktanártól. 

18. A szülő, 1-8. évfolyamon, írásban kérheti az intézmény vezetőjétől gyermeke részére a 

nem kötelező délutáni foglalkozásról való távolmaradást, amennyiben a tanuló valamely 

okból az iskola területét elhagyja. 

Fizetési kötelezettséggel kapcsolatos szabályok 

1. A tanuló és szülője fizetési kötelezettségeit a Knt. 83.§ és a 229/2012 Kormányrendelet 

33-37§-a szabályozza. 

2. A tanuló és a szülő a felmerülő fizetési kötelezettségének az iskola pénztárában 

személyesen vagy átutalással tehet eleget. A nyitva tartási óráit a pénztár ajtaján 

találhatja meg. 

Az étkezési díjat minden hónapban a kijelölt két ebédfizetési napon meghatározott 

időpontokban fizethetik be. 

A tanulók által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára 
vonatkozó díjazás szabályai 

1. A tanítási órákon felkészített tanuló az iskolai és iskolán kívüli fellépésekért, 

szereplésekért pénzbeli ellenszolgáltatást nem kérhet, és nem fogadhat el. 

2. A tanuló helyett az iskola szerzi meg a vagyoni jogokat minden olyan, a birtokába 

került dolog felett, amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából eredő 

kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, illetve a tanulói jogviszonyhoz 

kapcsolódó, azonban az abból származó kötelezettségekhez nem kötődő feladatok 

teljesítésekor. Az intézmény a megszerzett jogokról a diák javára lemondhat. 

3. A tanulók által készített alkotásokat az iskola dekorálásra vagy kiállításra felhasználja. 

4. A tanulók nevét feltünteti a kiállított dolgok mellett. 

5. A tanulók által előállított dolgok nem kerülnek az iskola által értékesítésre. 
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Szociális és normatív kedvezmények, támogatások szabályai 

1. A szociális és normatív kedvezmények megállapítását az iskola a vonatkozó törvények, 

jogszabályok, és rendeletek alapján végzi. (étkezési, művészetoktatási kedvezmények) 

2. A törvények által meghatározott támogatásokon és kedvezményeken kívül az 

igazgatóhoz benyújtott írásos kérelem alapján indokolt, és igazolt esetekben kérheti a 

szülő gyermeke iskolai életével összefüggő kiadásainak mérséklését. 

 

Tankönyvellátásról 

1. Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult diákok számára a tankönyveket az iskolai 

könyvtár állományból biztosítjuk. A tanulók és a pedagógusok a tanév során szükséges 

köteteket, a szükséges pedagógus kézikönyveket a pedagógusok által meghatározott 

időpontban kölcsönözhetik ki a könyvtárból. 

2. A tankönyvrendelést – a munkaközösségek véleményének kikérésével – az igazgató 

által megbízott tankönyvfelelős készíti el. Az igazgató tájékoztatja a szülőket a 

megrendelt tankönyvek köréről, lehetővé teszi, hogy a tankönyvrendelést a szülői 

munkaközösség véleményezze. Az igazgató elektronikus formában megküldi a 

tankönyvrendelési adatokat a fenntartónak, és beszerzi a fenntartó írásos egyetértő 

nyilatkozatát. 

A tanulók jutalmazásának formái, rendje 

1. Azt a tanulót, aki képességeihez mérten példamutató magatartást tanúsít, jó tanulmányi 

eredményt ér el, hitéleti munkát végez, iskolai illetve iskolán kívüli tanulmányi,- sport 

és egyéb versenyeken vesz részt, hozzájárul az iskola hírnevének megőrzéséhez az 

iskola jutalomban részesítheti. 

2. A tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

 Szaktanári dicséret 

 Osztályfőnöki dicséret 

 Igazgatói dicséret 

3. A tanév végén elismerésként különféle dicséretek adhatók, például: 

 Szaktárgyi teljesítményért 

 Példamutató magatartásért 

 Kiemelkedő szorgalomért 

 Hitéleti tevékenységéért 
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 Sport és kulturális teljesítményért 

3. A jutalmazások formáit és rendjét bővebben az iskola Szervezeti és Működési 

Szabályzata és Helyi tanterve szabályozza. 

4. A tanulók dicséreteit, jutalmazását az Elektronikus Naplóban kötelező rögzíteni, melyek 

a tanuló előmenetelében is megjelennek. 

A tanulókra vonatkozó fegyelmező intézkedések formái és 
alkalmazási rendje 

1. Azt a tanulót, aki tanulói kötelezettségét folyamatosan nem teljesíti, vagy a Házirend 

előírásait megszegi, vagy igazolatlanul mulaszt, vagy bármilyen más módon árt az 

iskola hírnevének, büntetésben lehet részesíteni. 

2. Az iskolai büntetések formái: 

 Szóbeli figyelmeztetés 

 Szaktanári figyelmeztetés 

 Osztályfőnöki figyelmeztetés 

 Osztályfőnöki intés 

 Osztályfőnöki megrovás 

 Igazgatói figyelmeztetés 

 Igazgatói intés 

 Igazgatói megrovás 

3. A büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a 

vétség súlyától függően el lehet térni. 

4. A büntetés kihat a havi, illetve félévi, és év végi magatartás és szorgalom jegyekre is. 

5. A fegyelmező intézkedések formáit és rendjét az iskola SZMSZ-e és helyi tanterve 

szabályozza bővebben. 

6. A tanulók figyelmeztetéseit az Elektronikus Naplóban kötelező rögzíteni, melyek a 

tanuló előmenetelében is megjelennek. 

A tanulókra vonatkozó fegyelmi eljárás és anyagi kártérítési 
felelősség szabályai 

1. Ha a tanuló kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, 

írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. 

2. A fegyelmi büntetés lehet: 

 Megrovás 
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 Szigorú megrovás 

 Áthelyezés másik osztályba 

 Áthelyezés másik iskolába 

 Eltiltás a tanév folytatásától 

 Kizárás az iskolából 

3. A fegyelmi eljárás megindításáról –az indok megjelölésével- a tanulót, kiskorú tanuló 

esetén annak szülőjét értesíteni kell. 

4. A fegyelmi eljárás szabályait a Kt. 58.§-a, lebonyolításának szabályait az 20/2012 

EMMI rendelet 21. fejezete határozza meg. 

5. A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló, kiskorú tanuló esetén 

annak szülője a magasabb jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre 

kötelezhető. A kártérítés mértékét az igazgató határozza meg. 

6. Ha a kárt az iskola tanulója okozta, a tanulót, kiskorú tanuló esetén annak szülőjét a 

kárról tájékoztatni kell, s ezzel egyidejűleg fel kell szólítani az okozott kár 

megtérítésére.  

7. Ha a felszólítás nem jár eredménnyel, vagy a tanuló illetve szülő nem ismeri el a 

károkozás tényét vagy annak mértékét, az iskola igazgatója a tanuló illetve kiskorú 

tanuló esetén a szülő ellen pert indíthat. 

8. Az anyagi kártérítés szabályait a Kt. 59.§-a szabályozza. 

A tanulók vallásgyakorlásával kapcsolatos jogok és 
kötelezettségek 

1. Intézményünk a római katolikus vallás gyakorlásának elkötelezettje, ezért az iskola 

jellege és programja szerint a tanulók hit- és vallásoktatásban részesülnek. 

2. A nem katolikus vallású tanulók saját vallásuknak megfelelő hitoktatásban vesznek 

részt az iskolában, szervezett formában. 

3. A más vallású tanulók csak akkor mentesülnek a katolikus vallásgyakorlás módjai alól, 

ha az egybeesik a saját vallásuk hittanóráival. 

4. A római katolikus vallásgyakorlás módjai, melyek tanulóink számára kötelező 

jellegűek: 

 órarendbe épített heti két óra hittan tanulás, 

 heti egy alkalommal diákmisén való részvétel, 

 az iskola által szervezett lelkigyakorlatos napok, 

 egyházi ünnepek alkalmával ünnepi misén részvétel iskolai szinten, 
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 a misékbe aktív bekapcsolódás, az osztályfőnöki vagy lelkipásztori szervezés 

segítségével felolvasói, ministrálási feladatok rendszeres vállalása, 

 vasár- és ünnepnapokon is részt kell vennie egyénileg a lakóhelye szerinti 

templomban a szentmisén, 

 naponta a tanítást és az étkezést imával kezdik és fejezik be. 

5. A különböző vallású tanulók kötelesek kölcsönösen tiszteletben tartani a másik vallási 

meggyőződését, azt sem tettükkel, sem mondanivalójukkal nem sérthetik. 

Elektronikus Napló használata 

1. A tanulók az Elektronikus Naplóból folyamatosan tájékozódhatnak tanulmányi 

előmenetelükről. A hozzáféréshez szükséges azonosítókat és jelszavakat az 

osztályfőnök bocsátja a tanulók rendelkezésére. A diákoknak lehetőségük van az 

Elektronikus Naplóból email értesítést is kérni. Az igényt, s az értesítés gyakoriságát a 

tanuló osztályfőnöke rögzíti a naplóban. 

2. Az Elektronikus Napló üzenetkezelő rendszerén keresztül a tanulóknak lehetőségük van 

véleményüket kinyilvánítani. Lehetőségük van az őket tanító tanárokat felkeresni. 

3. A szülők az Elektronikus Naplóból folyamatosan tájékozódhatnak gyermekük 

tanulmányi előmeneteléről. A hozzáféréshez szükséges azonosítókat és jelszavakat az 

osztályfőnök bocsátja a szülők rendelkezésére. A szülő köteles nyilatkozni, hogy a 

kapott hozzáférést biztonságosan kezeli, illetéktelen személyeknek nem adja át. 

4. A szülőknek lehetőségük van az Elektronikus Naplóból email értesítést is kérni. Az 

igényt, s az értesítés gyakoriságát a tanuló osztályfőnöke rögzíti a naplóban. 

5. Az Elektronikus Napló üzenetkezelő rendszerén keresztül a szülőknek lehetőségük van 

véleményüket kinyilvánítani. Lehetőségük van a gyermeküket tanító tanároknak 

üzenetet küldeni. 

Az intézményre vonatkozó egyéb szabályok, előírások 

1. Külső látogatók az iskolában folyó nevelő-oktató munkát nem zavarhatják. 

2. A diákokkal érkező szülők ne kísérjék gyermekeiket a tanterembe! Ez alól kivétel az 

első osztályos beszoktatási időszak (őszi szünetig). 

3. Az iskolába érkező külső személyeknek a portán be kell jelenteniük jövetelük célját, 

illetve azt, hogy kit keresnek. 

4. A tanórák esetleges látogatására az igazgató adhat engedélyt. 

5. Szülőknek autóval az iskola területére behajtani tilos! Ez alól az iskola igazgatója eseti 

felmentést adhat. 

6. A kerékpárral, motorkerékpárral érkező tanulók járműveiket a kijelölt parkolóhelyeken 

helyezhetik el. 
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7. A kaputól a parkolóhelyig motorral és kerékpárral csak lassan, körültekintően, a többi 

tanulóra figyelve szabad közlekedni. 
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A zeneiskolai növendékekre vonatkozó külön rendelkezések 

1. Jelentkezés, tanulmányok megkezdése  

1.1.Jelentkezés  

A művészeti iskolába a tanulmányok megkezdésére jelentkezni a „Jelentkezési lap” 

kitöltésével lehet. A választott főtanszakra előzetes meghallgatás (felvételi) után vesszük fel a 

jelentkezőket. 

1.2.Felvételi meghallgatás  

A sikeres felvétel mellett a tanulmányok megkezdésének felvétele, hogy a tanuló rendszeres 

készülése, gyakorlása a tanulmányok során folyamatosan biztosítható legyen, ehhez oktatási 

eszköz (hangszer) rendelkezésre álljon. A következő tanévre a felvételi meghallgatásokat a 

tanév végén tartjuk. Időpontját 30 nappal korábban nyilvánosságra kell hozni.  

A felvételről a meghallgatások alapján a felvételiztető háromtagú bizottság véleményének 

kikérésével az igazgató dönt. Amennyiben a tanuló, ill. a szülő által választott szakon a 

felvehető tanulók létszáma betelt, az iskola másik szak választását javasolhatja. A választás 

lehetősége minden tanulót egyaránt megillet, de iskolánk csak a számunkra biztosított 

feltételek mértékéig tudja a jelentkezőket fogadni. 

1.3.Beiratkozás 

A felvételt nyert tanulók a „Beiratkozási lap” kitöltésével iratkozhatnak be iskolánkba. A 

tanulmányok folytatásának feltétele a tanévenként megújított beiratkozás, melyet valamennyi 

tanítványunknak minden újabb tanévre meg kell tennie, ha folytatni kívánja iskolánkban a 

tanulást. Ennek elmulasztása tanév végén a tanulói jogviszony megszűnését jelenti. 

1.4. Térítési díj, tandíj fizetése  

Térítési díjat, tandíjat kell fizetnie minden beiratkozott tanítványunknak. A térítési díjak, 

tandíjak mértékéről az érvényes jogszabályok alapján, az iskolai „Térítési díj szabályzat” 

nyújt részletes tájékoztatást.  
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A térítési díjat, tandíjat a tanév során két alkalommal kell befizetni. Határidők:  

 I. félévben október 15-ig,  

 II. félévben március 15. 

A befizetési határidőt a befizetési időszak kezdete előtt egy hónappal korábban 

nyilvánosságra kell hozni. 

 

A felvételiről, a térítési díjakról, egyéb tanulmányi kérdésekről és a tanulók, szülők nagyobb 

csoportját érintő kérdésekről rendszeres tájékoztatást adunk az iskola honlapján. 

2. A tanulmányok iskolai rendje 

2.1. A tanítási órák rendje 

2.1.1. Egyéni órák beosztása 

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

kívüli elfoglaltság figyelembe vételével, egyéni tanrend szerint történik. 

 

2.1.2. Csoportos órák beosztása 

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

A tanítási órákra időben és felkészülten kell megérkezni. A tanteremben a tanulók csak tanári 

engedéllyel tartózkodhatnak. A tanítási órán fegyelmezett magatartással, egymás iránti 

türelemmel, az egyéni és közös feladatokat a tanári útmutatás szerint megoldva kell 

viselkedni. 

2.2. Tanítási órák látogatása  

A tanítási órákat a szülők, vendégek csak igazgatói engedéllyel látogathatják, az órán folyó 

nevelő-oktató munka zavartalanságának biztosítása mellett. A tanítási órán tapasztaltakról 

csak az órát követően kérhetnek tájékoztatást, illetve tehetnek fel kérdéseket. 

2.3. Mulasztások igazolása 

A hiányzást a zeneiskolai tájékoztató füzetben a szülőnek igazolnia kell, megjelölve a 

hiányzás okát.  

10 igazolatlan mulasztás után – melybe valamennyi felvett tantárgy beleértendő – a tanuló 

jogviszony megszüntethető. A késéseket a hiányzással azonos módon kell igazolni. Ha az 
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igazolatlan késések mértéke eléri a tanítási óra időtartamát, azt igazolatlan óraként kell 

bejegyezni a naplóba. Igazolását (orvosi, szülői, egyéb) csak az újbóli találkozástól eltelt 1 

héten belül tudunk elfogadni. 

2.4. Tanulmányok befejezése, átjelentkezés másik iskolába, kimaradás 

A tanulói jogviszony megszűnik a szülő, vagy nagykorú tanuló írásbeli kérelmére. 

Megszűnik akkor is, ha a következő tanévre a tanuló nem iratkozik be, ill. a térítési díj 

befizetésének elmulasztása esetén, ha a második írásbeli felszólítást követő 15 napon belül sem 

rendezi a díjat, ill. az elmaradás okát, hitelt érdemlően nem igazolja. 

3. Értékelés 

Az értékelés a tanulmányi követelmények, a tantervi vagy szakmai dokumentumok által 

megfogalmazott feltételek alapján történik a gyermeki tevékenység közben és folyamatosan, 

havonta legalább egy-egy érdemjeggyel. 

 

Az értékelés célja: 

 Visszajelzés a tanár, és tanuló részére 

 A tanulás hatékonyságának ellenőrzése 

 A teljesítmény alapján korrekció kijelölése 

 Rendszeres szóbeli visszajelzés a tanítási órán 

 Egy-egy ismeretanyag elsajátítása után 

 Féléves, éves anyag összegzése: félévi, év végi összefoglaló óra 

 Írásbeli és szóbeli felelet, év végi elméleti és hangszeres vizsga, beszámoló  

 

Az értékelés alapelvei: 

 személyre szóló legyen, 

 fejlesztő, ösztönző jellegű legyen, 

 folyamatosságot biztosítson, 

 a szóbeli és írásbeli értékelés egészséges arányát biztosítsa, 

 legyen tárgyszerű (tartalmazza az erős és gyenge pontokat a javítás lehetőségét), 
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3.1 Az értékelés formái  

3.1.1. Személyes, szóbeli értékelés 

 

 a tanítási órákon, ahol a tanár folyamatosan megerősít, korrigál, segít, tanácsot ad, 

 a hangszeres és szolfézstanárok által a naplók és a tájékoztató füzet havi 

felülvizsgálatakor, 

 az iskola által szervezett programok értékelésekor (iskolai hangversenyek, műsorok 

stb. kapcsán). 

 az igazgató vagy igazgatóhelyettesek által (kiemelkedő eredmények, illetve fegyelmi 

vétségek kapcsán). 

 

3.1.2. Szöveges értékelés, írásban 

 a zenetanárok által szükség esetén (kiemelkedő teljesítmények illetve problémás 

helyzetekben), 

 dicséretek illetve elmarasztalások beírása a tájékoztató füzetbe. 

 külső felkérésre készített minősítések, vélemények (versenyek, pályázatok stb.). 

3.2 Értékelés és minősítés 

A minősítő értékelés és az osztályozás alkalmazását helyezzük előtérbe. 

Az értékelés-osztályozás a hagyományos ötös fokozatú rendszerben történik: 

 jeles (5), 

 jó (4), 

 közepes (3), 

 elégséges (2), 

 elégtelen (1). 

Az értékelés rendszere: 

A zenei előképzőben és a hangszeres előképzőben jól megfelelt, megfelelt és nem felelt 

meg minősítést kapnak a tanítványok, az alapfok első osztálytól osztályzatokkal, 

érdemjegyekkel történik az értékelés, kivéve a kamarazene, zenekar, kötelező zongora, 

kórus tantárgyakat, ezek esetében az év végi értékelés: kiválóan megfelelt, jól megfelelt, 

megfelelt, nem felelt meg. 
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Továbbá: 

 Minden tantárgyból havonta érdemjegyet kell adni a tanulónak. 

 Az értékelés közlésére felhasznált dokumentumok: tájékoztató füzet, napló, 

bizonyítvány. 

 Az évközi érdemjegyekről, a félévi osztályzatról a tájékoztató füzeten keresztül, az év 

végi osztályzatról a bizonyítványon keresztül tájékoztatjuk a szülőket. 

 A félévi osztályzatot a tanár állapítja meg az I. félév érdemjegyei alapján. 

 Tanév végén a tanulók az év során végzett munkájukról vizsga keretében adnak 

számot. A vizsgáról jegyzőkönyv készül, amit a szaktanár, a vizsgabizottság elnöke és 

jegyzője aláírásával hitelesít. 

 Minden tanulónak évente egyszer hangversenyen kell szerepelnie. A hangversenye 

nyilvános. 

 A tanév végi beszámolóra nem bocsátható, illetve nem osztályozható az a tanuló, 

akinek a tanévben az igazolt és igazolatlan mulasztásai együttesen meghaladják az 

előírt kötelező óraszám egyharmadát /22 óra/, kivéve, ha a tananyagot elsajátította és 

nevelőtestületi engedéllyel beszámolót, ill. osztályozó vizsgát tesz. 

 Osztályozó vizsga: az évfolyam teljes anyagából vagy egyes tárgyakból tehető iskolai 

vizsga, hiányzásuk miatt nem osztályozható tanulók, valamely tantárgyból egyéni 

felkészülést folytató tanulók jelentkezhetnek. Több évfolyam anyagából összevont 

vizsga is tehető. Ez esetben minden évfolyamot külön osztályzattal kell lezárni. 

 Az osztályzatokat félévkor számjeggyel a naplóba, év végén a naplóba, a törzslapra és 

a bizonyítványba számjeggyel és szómegjelöléssel, illetve hangszeres előképző, 

zenekar, kamarazene, stb. tárgyak esetén az előírt szöveges minősítéssel kell 

bejegyezni.  

 Ha a tanuló valamely tárgy tanulása alól felmentést kapott, a felmentés tényét be kell 

írni félévkor a naplóba, tanév végén a törzslapra és a bizonyítványba, az osztályzat 

rovatban „fm” rövidítéssel. 

 .Rendkívüli előrehaladás esetén a szaktanár és a zeneiskolai vezető együttes javaslata 

alapján az igazgató engedélyezheti, hogy a tanuló a tanév végén két, esetleg több 

osztály anyagából tegyen összevont beszámolót, mindegyik évet leosztályozva, beírva 

a bizonyítványba. 

 A tanuló szüleinek az összevont beszámoló engedélyezését írásban kell kérnie. A 

kérelmet legkésőbb május 10-ig lehet az igazgatóhoz benyújtani. 
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 A szorgalmat havonként folyamatosan értékelni kell  

 Igazolatlan hiányzások adminisztrációja: 

Akinek igazolatlan hiányzása van egy hónapban, annak a szorgalmi jegye nem 

lehet jobb 3 –közepes osztályzatnál. 

Év végi, félévi értékelésnél, akinek 5-nél kevesebb igazolatlan hiányzása van, 

annak 3 közepes osztályzatot kell adni. 

Év vég-, félévi értékelésnél, akinek 5-nél több igazolatlan hiányzása van, annak 

2 változó osztályzatot kell adni. 

 

4. A jutalmazás rendje 

Tanulók jutalmazása 

Kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanítványaink, akik mindkét félévben kitűnő tanulmányi 

eredményt értek el, a tanév végén dicséretben részesülnek.  

 A nevelőtestület további javaslatokkal élhet: igazgatói dicséret, szaktanári dicséret, mely 

bejegyzésre kerül az év végi bizonyítványba. 

5. Értékeink megőrzése, védelme  

5.1. A tanulók személyesen, ill. szüleikkel is részt vesznek az iskola épületének, tantermeinek 

megóvásában. Közösen ügyelnek a károkozás megakadályozására, a balesetveszélyes 

helyzetek elkerülésére, a közösségi tulajdon megóvására.  

 

5.2. Személyes tulajdonáért minden, az iskolában tartózkodó (tanuló, szülő, alkalmazott, 

vendég) személyesen felel. 

 

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

leltári készlet rendelkezésre álló mértéke szerint. A tanuló kötelessége, hogy a rábízott 

oktatási eszközt csak rendeltetésének megfelelően használja és megóvja.  

A meghibásodást, esetleges elvesztést a szaktanárnak haladéktalanul jelenteni kell. 

 

5.4 A kölcsönzés a kölcsönzési lap kitöltésével és a hangszer átadásakor jön létre. A nem 

rendeltetésszerű használat során keletkező hibákat a szülőnek kötelessége megjavíttatni. 
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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. 

 

Intézményünk fafúvós és rézfúvós hangszert kizárólag azoknak a tanulóknak biztosít 

kölcsönzésre, akik általánosos zeneiskolai, vagy gimnázium és zeneiskolai tanulmányaikat 

iskolánkban végzik. Azok a tanulóknak, akik csak az alapfokú művészetoktatási intézmény 

tanulói saját hangszerrel kell rendelkezniük. 

5.5. Hangszerhasználat: 

Az iskola minden hangszerének különböző egyéb tartozékai vannak. A hangszer rendszeres 

karbantartásához ezek elengedhetetlenül szükségesek. Ezeket a kiegészítő tartozékokat az 

iskola nem biztosítja, ezekről a tanulóknak kell gondoskodniuk. 

Az iskola a kikölcsönzött hangszerekért hangszerkölcsönzési díjat számít fel. A 

hangszerkölcsönzést bővebben az SZMSZ „Hangszerkölcsönzési szabályzata” tartalmazza.  

 

Rézfúvós hangszerek: 

 olajok, zsírok, tisztítószerek 

Fafúvós hangszerek: 

 nádak, zsírok 

 

Egyéb rendelkezések a hangszerhasználattal kapcsolatosan: 

1. A tanuló az iskola hangszerét a szaktanár kérésére bármikor köteles bemutatni. 

2. Ha a tanuló tanulmányi átlaga (főtárgy és a szolfézs átlaga) 3,5 alá esik, a hangszert a 

szaktanár visszakérheti. 

3. Amennyiben a tanuló igazolatlan hiányzása a 3 órát meghaladja, a hangszer további 

kölcsönzéséről az igazgató és a szaktanár beleegyezése szükséges. 

6. A tanulók jogai, kötelességei, a véleménynyilvánítás rendje 

A tanulók jogai - Jogai gyakorlásához a szükséges ismereteket tanáraitól megkapja. 

A zeneiskolai tanulmányokra jelentkezzen, felvételi meghallgatáson, különbözeti vizsgán 

részt vegyen, beiratkozzon, egyéni és csoportos foglalkozásokon, rendezvényeken részt 

vegyen. 




