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ZENEISKOLAI HÁZIREND 

 

1. A növendék köteles a tanórákon mindenkor pontosan - a tanítás megkezdése előtt tíz 

perccel - és felkészülten megjelenni.  

Az esetleges késés vagy az órabeosztástól eltérő megjelenés miatti órát pótolni nem 

lehet. 

A tanuló, vagy szülője mielőbb jelentse be a mulasztás okát a főtárgy tanárának, vagy 

az igazgatónak. Három napig terjedő mulasztás esetén az ellenőrző könyvben, azon túl 

– orvosi vagy egyéb – hivatalos igazolással köteles igazolni. 

 

2. A növendékek csoportos óráik megkezdése előtt a folyosón csendben várakoznak. 

Csoportos órák után a tanteremben csak tanári engedéllyel lehet tartózkodni. Tanulók 

az órát nem zavarhatják.  

Gyakorlás céljára üres termet csak a tanév elején kijelölt beosztás szerint lehet 

igényelni az igazgatóság és a főtanszaki tanár engedélye alapján. 

Gyakorlási idő alatt a hangszerek nem tanulmányi célú használata tilos, a növendék 

további gyakorlási lehetőségének megvonását eredményezi. 

A számítógépes teremben tanári felügyelet nélkül tartózkodni tilos.  

 

3. Növendékeinktől megkívánjuk, hogy az iskolában ápoltan, tisztán jelenjenek meg. 

Ünnepségeken, hangversenyeken, zenei versenyeken, fesztiválokon alkalomhoz illő ruhát 

viseljenek és mindenütt kulturált magatartást tanúsítsanak. 

 

4. Azok a tanulók, akik hangversenyeken játszanak, vagy külső szereplésen vesznek részt, 

azon a napon felmentést kérhetnek a szaktanártól, vagy az igazgatótól a főtárgyi kötelező 

órák látogatása alól. 

 

5. Az iskola növendéke – a tanára vagy az igazgatóság engedélye nélkül – semmilyen 

rendezvényen vagy előadáson nem működhet közre zeneszámmal. A főtárgyi (hangszeres) 

tanár az engedély megadásával egy időben megfelelő előadási darabot biztosít a növendék 

részére. 

 

6. A kötelező tárgyak óráinak látogatása alóli felmentést, a díjkedvezmény iránti kérelmet és 

egyéb kérések engedélyezését minden évben újra kell kérni. (legkésőbb szeptember 30-

ig.) 

 

7. Iskolánk főtárgyi szakára minden évben be kell iratkozni. az iskola által rendszeresített  

szülői nyilatkozat kitöltésével. 

 

8. Növendékeink zeneiskolai ellenőrző könyvüket fő- és kötelező tárgyi órákra kötelesek 

magukkal hozni. Az ellenőrző könyv megfelelő bejegyzéseit a szülővel (gondviselővel), 

illetve a fő- és kötelezőtárgy tanárával láttamoztatni kell. 

 

9. A művészetoktatás térítési díj/ tandíj fizetése mellett vehető igénybe. A térítési díj és 

tandíj mértékét illetve kedvezményeit az önkormányzat képviselő-

testületénekhatározataszabályozza. Térítési díj / tandíj befizetése iskolai félévenként a 
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meghirdetett időpontban: első félévben október 15-ig, második félévben március 15-ig az 

iskola irodájában történik. 

 

10. A társadalmi tulajdon védelme, az iskola épületének, berendezésének, hangszereinek 

épségben, tisztán tartása mindenkinek kötelessége. 

A hangszerek és egyéb tárgyak, kölcsönkapott kották és könyvek rongálása, vagy azok 

rendeltetésétől eltérő igénybevétele súlyos fegyelmi vétségnek minősül, s az okozott 

kár megtérítése mellett a legszigorúbb intézkedést vonja maga után. Ha a kölcsönzés 

ideje alatt a hangszeren sérülés vagy tartozékhiány mutatkoznék (szándékos vagy nem 

szándékos) azok helyreállítási, illetve pótlási költségét vállalni kell. Lásd: 

Hangszerkölcsönzési kötelezvény. 

 

11. Az iskola területén kiskorú tanulók nem dohányozhatnak. 

 

12. Az iskola lépcsőházában, folyosóján, udvarán, tantermekben hangoskodni, szaladgálni 

nem szabad. Az iskola területére tilos tökmagot, napraforgót, rágógumit valamint 

fagylaltot behozni. 

 

13. Növendékeink kerékpárjukat csak az arra kijelölt helyen lezárva tárolhatják. Az épület 

előtti járdaszakaszon, az iskola udvarán kerékpározni tilos. 

 

14. Tanítás ideje alatt a növendékek hozzátartozója vagy más idegen személy a tanteremben 

nem tartózkodhat csak az igazgatóság vagy a szaktanár engedélyével.  A tanárt a teremből 

nem hívhatja ki. 

 

15. Az a tanuló, aki a házirend szabályzataiba ütköző magatartást tanúsít, fegyelmi vétséget 

követ el. 

 

16.  A házirend betartása mindenkinek kötelező! 

 

 

Harta, 2016. 08. 28. 

 Készítette: Bodocz Ádám 
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