Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola
2170 Aszód, Kossuth L. utca 72.
OM 039978
Telefon: 06/28-400-093
e-mail: muvisk@gmail.com web: www.aszodmuvisk.hu
Intézményvezető: Dr. Magyari Zita Ida

HÁZIREND

Aszód, 2017, június 30.

2170, ASZÓD, KOSSUTH L. u. 72.
OM azonosító - 039978

1

Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola
2170 Aszód, Kossuth L. utca 72.
OM 039978
Telefon: 06/28-400-093
e-mail: muvisk@gmail.com web: www.aszodmuvisk.hu
Intézményvezető: Dr. Magyari Zita Ida

1. Bevezetés
Intézményünkben az alapfokú művészeti oktatás azzal a szándékkal jött létre,
hogy lehetőséget nyújtsunk – Aszód város és a Galga-mente fiataljainak –
hangszeres

tanulás

megkezdésére

és

más

művészeti

ágakkal

való

megismerkedésére. Célunk, hogy az itt megismert művészeti ágak segítségével
diákjaink

megismerhessék

az

egyetemes

emberi

kultúra,

a

nemzeti

hagyományok értékeit.
A házirend az iskolai életre, valamint az intézmény területén kívüli iskolai
rendezvényekre terjed ki. Megsértése fegyelmező intézkedést, vagy fegyelmi
büntetést von maga után.
2. A működés rendje
2.1. Az iskola munkarendje
Alapfokú

művészeti

iskolánk

Zeneművészeti,

Képzőművészeti

és

Táncművészeti ágon folytat oktató-nevelő munkát. A tanítási órák –
növendékeink délelőtti elfoglaltságától függően – 12:00 órától kezdődnek,
hétfőtől csütörtökig: 09:00 órától 19:30 óráig, pénteken: 09:00 órától 18:30
óráig tart nyitva.
Tanulóinknak a tanítási órára az órakezdés előtt 10 perccel kell megérkezniük. A
korábban érkezők az előtérben – tavasztól őszig – az udvaron várakozhatnak. Ha
a tanuló az óra kezdése után több mint 15 perccel érkezik meg, távolléte
hiányzásnak minősül. A foglalkozásokról való távolmaradás engedélyezését
kiskorú tanuló esetében a szülő, vagy gondviselő kérheti. A távolmaradást
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minden esetben igazolni kell, különben a naplóban igazolatlan óra kerül
bejegyzésre.
A szülők az iskola által kijelölt fogadóórákon, egyéb esetekben pedig, időpont
egyeztetés után kereshetik fel az iskola tanárait. A fogadóórák időpontjait a
tájékoztató füzet tartalmazza.
A szülők, diákok a kelléktárból (hangszer- és ruhatár) az intézmény által
meghatározott

ügyfélfogadási

időben

kölcsönözhetnek,

a

mindenkori

ügyintézési rend szerint.

2.2.

A helyiségek és kölcsönzött hangszerek használatának rendje

Az iskola épületének, tárgyi értékeinek, berendezéseinek védelme, óvása
minden dolgozónak és növendéknek alapvető erkölcsi kötelessége.
Diákjaink az iskola területén, szaktermekben kötelesek fegyelmezett, udvarias
magatartást tanúsítani. Kötelesek a tisztaságra, a rendre ügyelni. A
szaktantermek felszerelésének használata kizárólag a szaktanteremért felelős
tanár engedélyével és felügyeletével lehetséges. Különösen a kerámia-, néptánc,
szolfézs- és az ütő szaktanterem felszereléseire!
Az iskola tulajdonát képező hangszerek, viseletek rendeltetésszerű használatáért
minden növendék felelőséggel tartozik. Az iskolától kölcsönzött hangszerért és
tartozékaiért, viseletért és tartozékaiért a kölcsönzés ideje alatt a szülő
(kölcsönvevő) teljes anyagi felelősséggel tartozik. Amennyiben ez idő alatt a
hangszeren/viseleten sérülés, vagy tartozékaiban hiány mutatkoznék, azok
helyreállítási, illetve pótlási költsége a kölcsönvevőt terheli.
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A hangszerhasználati kötelezvényeket hangszer- és tanár váltás esetén meg kell
újítani.
3. A tanulók jogai és kötelességei

3.1. Jogok
A tanuló joga, hogy tájékoztatást kapjon a személyét és tanulmányait érintő
dolgokról, illetve véleményt nyilvánítson minden őt érintő kérdésben.
A tanuló tájékoztatása szóban, tájékoztató füzetben, faliújságon, és az iskola
honlapján történik. Szóbeli, vagy írásbeli kérdéseire kimerítő válaszban részesül.
Megilleti az a jog, hogy családja anyagi helyzetétől, szociális körülményeitől
függően, kérelmére térítési díj, illetve tandíjmérséklésben részesüljön. Az első
alapfokú művészetoktatásban való részvétel minden esetben ingyenes a
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, az autista, a testi,
érzékszervi (látási, hallási), középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos tanuló
részére, amennyiben igazolni tudja az erre való jogosultságát.

3.2.

Kötelezettségek:

A tanulónak kötelessége betartani a házirendben foglaltakat.
A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező és választható
foglalkozásokon.
Rendszeres

munkával

és

fegyelmezett

magatartással,

képességeinek

megfelelően eleget tegyen a tanulmányi kötelezettségeinek.
Tájékoztató füzetét hivatalos iratnak megfelelően kezelje, a tanítási órára vigye
magával, a bejegyzéseket írassa alá szüleivel.
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Ügyeljen teste, ruházata ápoltságára, tisztaságára. Ügyeljen hangszere/viselete
karbantartására, tisztaságára. Az iskola ünnepélyein, rendezvényein az
alkalomhoz illő öltözékben jelenjen meg.
Ha a tanuló a tanítási óráról távol marad, a hiányzás első napján a szülő
kötelezettsége tájékoztatni az iskolát a mulasztás okáról. Két napnál nem
hosszabb mulasztást a szülő igazolhat, minden más esetben orvosi, illetve
hatósági igazolást kell hozni.
Az esetleges késés vagy az órabeosztástól eltérő megjelenés miatt az elmaradt
órát pótolni nem lehet.
Tanítási idő alatt a növendék hozzátartozója vagy más idegen személy a
tanteremben nem tartózkodhat, csak az intézményvezetés vagy a szaktanár
engedélyével, vagy kérésére. Az oktatási idő alatt tanárt a teremből nem hívhatja
ki. A tanár a fogadóórákon, a félévi és év végi beszámolók után, növendék
hangversenyek alkalmával áll a szülők rendelkezésére.
A művészeti iskolai növendék külső szereplésen csak a főtárgy tanár, vagy az
intézményvezetés engedélyével vehet részt. A főtárgy tanár az engedély
megadásával egy időben, megfelelő előadási darabot biztosít a növendéknek.
Ha a tanulónak egy tanítási évben a mulasztott órák száma meghaladja a tanítási
órák számának 1/3-át (22 órát), a tanuló nem osztályozható, de osztályozó
vizsgát tehet egy később meghatározott időpontban, vizsgabizottság előtt.
Ha a tanulónak egy tanítási évben 10, vagy ennél több igazolatlan mulasztása
van, tanulói jogviszonya megszűnik, törlik a tanulók névsorából.
Művészeti Iskolai térítési díj fél évre (5 hónapra) szól. A tanulmányi
átlageredmény alapján a térítési díjat a tanév indulásakor állapítjuk meg a
Tankerület által megadott kódrendszer szerint.
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Amennyiben a tanév folyamán a szociális kedvezményben részesülő tanulók
körülményei változnak, kötelességük azt bejelenteni és így a beadott
dokumentumok alapján a tandíj új elbírálás alá kerül.
Aki a térítési-, illetve tandíj kötelezettségének nem tesz eleget, az a tanórákat
nem látogathatja, törölve lesz a tanulói nyilvántartásból. Indokolatlan kimaradás
esetén a térítési díjat nem tudjuk visszafizetni.
A térítési díj, illetve a tandíj magában foglalja az iskola létesítményeinek és
felszereléseinek igénybevételét és használatát, továbbá évenkénti meghallgatást
(vizsga) és egy művészi előadást.
A térítési- és tandíj befizetése az I. félévben: október 15-ig, illetve a II. félévben
március 15-ig kötelező.
A tandíj befizetésére részletfizetési kérelem (maximum három részlet, a félév
első három hónapjára egyenlően elosztva) adható be indoklással.
Kimaradás esetén a szülő köteles kitölteni és leadni az erre vonatkozó
formanyomtatványt, amellyel kérelmezi gyermeke tanulói jogviszonyának
megszűntetését a művészeti iskolában.
Bizonyítvány elvesztése esetén a bizonylat másodlatért törvényileg előírt illeték
befizetése szükséges, ennek összege jogszabályban meghatározott.
Pénzt, ékszert, mobiltelefont, mindenki csak a saját felelősségére hozhat az
iskolába. Tanórákon a tanuló a mobiltelefont kikapcsolt állapotban köteles
tartani.
Tilos a foglalkozások alatt a mobiltelefon, vagy egyéb IKT eszközök, valamint
más a tanulási folyamat megzavarására alkalmas eszköz használata, kivéve, ha
az a tanár kérésére történik.
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4. A tanulókkal összefüggő szabályok
4.1. Az intézmény biztonságos működése érdekében meghatározott
szabályok
Az iskola egész területén, valamint a tanuló számára tilos a dohányzás, alkohol
és más kábító hatású szerek fogyasztása. A szülők, hozzátartozók, tanárok az
iskola bejáratától 5 méter távolságban dohányozhatnak.
Tilos az iskolába bármilyen fegyvernek minősülő tárgy, vágó- és szúró
eszközök, gyúlékony vegyszer, gyufa, robbanószerek bevitele.
Szándékos károkozás esetén az intézményvezető a károkozás körülményeit
megvizsgálja, és a tanuló szüleit haladéktalanul tájékoztatja, egyidejűleg
felszólítja a szülőt az okozott kár megtérítésére.

4.2.

Óvó, védő intézkedések

A tanulók kötelessége, hogy elsajátítsa és alkalmazza azokat a biztonságát védő
ismereteket, óvja saját és társai testi épségét, melyeket a főtárgy tanár a tanév
első óráin ismertet.
Kötelessége, hogy az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott eszközöket,
hangszert, óvja az iskola létesítményeit, felszerelését.
Az iskolába jövet körültekintően keljen át a közutakon, erre a célra kizárólag a
felfestett gyalog eszközöket, átkelő helyet használja.
Az iskola udvarán és a gyülekezőben kulturált tartózkodást várunk el, tilos az
udvaron található támfalakon való járkálás, a képzőművészeti alkotás
megrongálása, valamint a féktelen kergetőzés.
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A lépcsőházban óvatos közlekedést kérünk, a lépcsőn való fel-le szaladgálás
balesetveszélyes.
A tanteremben való tartózkodás alatt a tanterem berendezésével, a hangszerrel
és tartozékaival (pl. hegedűvonó, klaviatúravédő, stb.) rendeltetésszerűen kell
bánni.
Növendékeknek az elektromos készülékekhez és az elektromos kivezetésekhez
nyúlni tilos, kivéve, ha tanára megkéri erre.
A növendék haladéktalanul jelentse a felügyeletet ellátó pedagógusnak vagy
más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottjait
veszélyeztető állapotot, illetve balesetet észlel.
A balesetet szenvedett növendéket haladéktalanul elsősegélyben kell részesíteni,
erről a szülőt azonnal értesíteni kell, majd ezt követően a közeli gyermekorvosi
rendelőbe, az SZTK ügyeletére kell szállítani, vagy mentőt hívni. A baleset
okairól baleseti jegyzőkönyvet kell készíteni.
Rendkívüli esemény esetén az épület kiürítése minden esetben a tűzriadó terv és
a tűzvédelmi szabályzat szerint történik.
5. A tanulók jutalmazásának elvei és formái, a fegyelmező intézkedések
formái és alkalmazásának elvei
Kiemelkedő tanulmányi munkájáért, szorgalmáért jutalomban részesülhet.
Évközi jutalmak formái:
- szaktanári dicséret szóban
- szaktanári dicséret írásban
- intézményvezetői dicséret írásban
Év végi jutalmak formái:
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- oklevél, emléklap
- jutalomkönyv
- tanévzárón átadott intézményvezetői dicséret, emlékplakett
A házirend megsértése esetén az iskola a következő fegyelmi intézkedéseket
alkalmazza:
- szóbeli figyelmeztetés
- írásbeli figyelmeztetés
- írásbeli intés
- intézményvezetői intés
Fegyelmi eljárás során megállapítható büntetések:
- megrovás
- szigorú megrovás
- kedvezmények megvonása
- eltiltás a tanév folytatásától
- kizárás az iskolából

6. Eljárási szabályok

A házirend a nyilvánosságra hozatalának dátumától érvényes.
Az iskola intézményvezetője és pedagógusai a házirend betartását folyamatosan
figyelemmel kísérik.
A házirendet az iskola intézményvezetője terjeszti a nevelőtestület elé, és a
nevelőtestület fogadja el.
A nevelőtestület az elfogadás előtt véleményezteti a szülői szervezet
képviselőivel.
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A házirendet az iskola fenntartója hagyja jóvá.

7. Legitimációs záradék
ELFOGADÓ HATÁROZAT

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 25.§ (4) bekezdése, 70.§ (2) bekezdés g.) pontja
értelmében a házirend módosításához a Szülői Szervezet véleményét beszereztük, a törvényben biztosított
jogunknál fogva a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola házirendjét elfogadjuk.
Aszód, …………………………………….
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Nevelőtestület nevében:

Szülői munkaközösség nevében:

……………………………………………..

………………………………………

A dokumentum jellege: Nyilvános

Intézményvezető
…………………………………………

…………………………………..
Fenntartó
Eich László
tankerületi igazgató
Dunakeszi Tankerületi Központ

Aszód, 2017. június 30.
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