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„ … Mert jog és a kötelesség egymástól el nem választhatók”                                                  
 
 
 
2014-ben alapított intézményünk minden tevékenységével a magyar kultúra, a hagyományok 
ápolását és, megırzését szolgálja. 
Örülünk, hogy szüleid egyetértésével a mi iskolánkat választottad. 
Kérünk arra, hogy élj jogaiddal, gyakorold kötelességeidet! Fogadd el, tartsd be iskolai 
életünk hagyományokon alapuló szabályait! 
 
 

I. 
 

ÁLTALÁNOS ELVEK 
 
A HÁZIREND FELADATA  
 
A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek 
biztosítják az intézmény  

- Törvényes mőködését a közösen elfogadott szabályok, normák magatartásával  
- Közösségi életének szervezését,  
- Pedagógiai programjában megfogalmazott célok megvalósítását.  
- Az oktató- nevelı munkájának maradéktalan ellátását,  
- Szabályozzák az iskolahasználók, de fıként a gyermekek, tanulók egymással való  
kapcsolatát. 
- Kialakítják azokat a belsı rendszabályokat, amelyek megtartásával biztosítják az  
egyéni és kollektív jogok érvényesülését. (de nem az iskola munkájának rovására). 

 
 
Az iskola nevelıtestülete fontosnak tartja, hogy  

- Az intézmény valamennyi tanulója ismerje múltját, s ápolja annak hagyományait.  
- Az iskola használói ismerjék meg, s tartsák be az intézmény Pedagógiai Programjában 

megfogalmazott célokat, normákat.  
- Tanulóink fegyelmezett, eredményes munkával, hiteles hagyományápolással, 

színvonalas mővészeti tevékenységgel erısítsék iskolánk jó hírnevét, s tartsák be a 
kulturált viselkedés szabályait.  

- Az iskolai élet minden területén mindenki vigyázzon maga és mások testi épségére, 
tulajdonára, az iskola épületére és vagyonára  

 
 
 
� A beiratkozással mindenki vállalja, hogy a Házirend betartását becsületbeli 

kötelességnek tekinti.  
� Az iskolában lehetıséget kapsz a benned rejlı tehetség kibontakoztatására, erre 

használd fel az órákat, és vegyél részt a közösség életében!  
� Viselkedjetek jó szándékú, értelmes emberként, a helyzethez illı módon. Legyetek 

udvariasok, figyelmesek társaitokkal. 
� Beszéljetek helyesen, szépen, ırizzétek a szép magyar nyelvet, hogy lélekben és 

szellemben épüljetek általa!  
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II. 
 

MUNKAREND 
 

Iskolánk munkarendjét a tanév elején az óravezetı pedagógusok ismertetik. 
 
 
1. FELEİSÖKRİL ÉS FELELİSSÉGRİL 
- Alapelvünk, hogy iskolánkban nem jelölünk ki felelısöket, mert tevékenységünk csak 
közösen viselt terhek elvével mőködik. 
- Ezzel szeretnénk kialakítani  
 - a személyes felelısségérzetet 
 - az összetartozás-, 
 - a kötelességtudat érzését és 
 - a szükséges munkafegyelmet. 
 
  
 
2. A TANÓRÁHOZ KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK  
 
 

- A tanítási órák rendjét az órarend készítésekor az oktatás feltételeinek biztosítása 
szerint határozzuk meg.  

- Az órarendben elıírt foglalkozásokra 15 perccel elıbb érkezzetek!  
- A tanítási óráról csak rendkívüli esetekben, a tanárod engedélyével jöhetsz ki.  
- Az óra megkezdése elıtt és óraközi szünetekben tanárotok utasítása szerint az 

öltözıben, az elıtérben, vagy az udvaron várakozhattok.  
- Jelenteni kell az irodában, ha az óra megkezdése után 5 perccel nincs tanár a teremben.  
- Tanítási idın kívül csak a pedagógus felügyelete alatt tartózkodhattok az iskola 

területén.   
- Felszereléseteket, ruhátokat, szükség esetén könyvet, füzetet, idıben készítsétek elı  

 
3. A SZÁMONKÉRÉSRİL  
 

- Iskolánkban a számonkérés szóban, bemutatóval, egyénileg, kis és nagycsoportokban, 
színpadi szerepléssel történik. (A számonkérés formáit a tanárotokkal egész évben, 
folyamatosan gyakoroljátok.)  

 
 
 
 
4. A TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOKRÓL  
 

- A tanórán kívüli foglalkozások (iskolai rendezvények) rendjét az iskolai munkaterv 
foglalja össze.  

- Iskolai rendezvénynek minısül:  
amelyrıl a szülık írásos értesítést kapnak, a tanulók gyülekezési helyének, és 
idejének, továbbá várható befejezése idejének és helyének megjelölésével.  
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-      Iskolai rendezvények lehetnek:  
- iskolai ünnepélyek (tanévnyitó, tanévzáró, karácsony)  
- nemzeti ünnepek (tanulási óra keretén belül)  
- helyi rendezvények, fellépések, táncházak, játszók, stb.  
- versenyek  
- Turnék, utazás fesztiválokra, cserekapcsolatok programjai, népmővészeti   
táborok 

 
- Az iskola a tanórai foglalkozások mellett – igény szerint- tanórán kívüli 

foglalkozásokat szervez.  
- Diákjaink az iskola által szervezett tanórán kívüli foglalkozásokon – ünnepélyeken, 

tanulmányi kirándulásokon és az iskolai munkatervben elıírt közösségi 
rendezvényeken – kötelesek részt venni. Különös tekintettel az iskola hagyományos 
rendezvényeire (pl.: karácsonyi összejövetel) fellépésekre és a vizsgaelıadásra.  

 
 

- Tanórán kívüli foglalkozást  
- hétvégén és az OM által elrendelt szünetekben,  
- csak pedagógus részvételével lehet szervezni és lebonyolítani.  
 

- Rendezvényeink alkalmával csak a pedagógusok által meghatározott helyen és idıben 
tartózkodhattok, csak az általuk engedélyezett programban vehettek részt.  

 
- A tanulók a programok alól való felmentésért a csoportot vezetı pedagógushoz 

fordulhatnak  
 

- A tanórán kívüli foglalkozásokról a szükséges tudnivalókat az iskola írásban elküldi a 
szülıknek, szükség esetén szülıi értekezletet tart.  

 

- Az iskola által szervezett programokban érvényesek a jutalmazás és az elmarasztalás 
szabályai.  
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A FELLÉPÉSEKRİL 
 Fellépéseken csak az a tanuló vehet részt, aki a táncanyagot a kívánt szinten elsajátította.  

- A fellépésre érkezés megbeszélt idıpontja betartása kötelezı.  
- Igazolt vagy igazolatlan távollét esetén a tanórákra vonatkozó szabályokat kell 

figyelembe venni. - Felmentést egyéni elbírálással lehet kapni, melyet a tanárodnál 
vagy az igazgatónál kell kérni. A tanuló távol maradásáról a szülınek értesítenie kell 
az iskolát.  

- Színpadi megjelenéseteknél a korhoz és stílushoz nem illı dolgokat nem vehettek fel. 
(pl.: ékszerek, egyes csattok, körömlakk, szakáll, stb.). A kapcsolódó szabályokat 
tanáraitok ismertetik.  

- Kötelezı hajviselet: lányoknak hosszú, fiúknak a hagyományosan nyírt rövid 
(meghosszabbított tincsek és felborotvált felületek nélkül).  

- Legjobb tudásotok szerint és példás magatartással képviseljétek az iskolát a különbözı 
fellépéseken.  

 
A FELSZERELÉSRİL  
 

- Az iskolai eszközöket az arra kijelölt helyeken tároljuk.  

- A szereplı ruha keményítése, vasalása, kisebb javítása a családok feladata.  

- A tárolás módját meg kell tanulni. Ettıl függ a viseletek élettartama. Te is kaptad, úgy 
használd, hogy tovább adhasd!  

- A fellépı ruhákat megfelelıen szállítsátok és – ha tanárotok egyéb utasítást nem ad – a 
szereplés után, vagy az azt követı elsı órán tisztán, névvel ellátott vállfán hozzátok 
vissza. Az iskola felszereléseit csak engedéllyel vihetik haza, csak javításra vagy 
fellépésre való felkészítésre. A viseleteket otthon tárolni tilos!  

- A kiadott ruhákért, kellékekért anyagi felelısséggel tartoztok.  

- A cipıket, a csizmákat tisztán kell tárolni, szereplés elıtt ápolni, fényezni kell.  

- Tanulói jogviszony megszőnésekor a kiadott felszereléssel el kell számolni, a 
felmerülı károkat meg kell téríteni.  

 
5. A HIÁNYZÁSRÓL  
 

- A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelezı és választható foglalkozásokon.  

- Az óra megkezdése után érkezı tanuló késését a foglalkozást vezetı pedagógus a 
fıtárgyi naplóba bejegyzi  

- Hiányzásotok elsı napján értesítsétek az iskolát.  

- A hiányzások igazolása történhet. Személyesen, telefonon, írásban a szülı, gondviselı 
által, ill. orvosi igazolással a hiányzást követı héten. Ha ez elmarad, hiányzás 
igazolatlannak minısül.  
 

- 3 foglalkozásról való késés egy igazolatlan órának minısül.  

- Jogszabályban meghatározott mértékő hiányzás esetén a tanuló tanulmányait egyéni 
elbírálás alapján vagy a tanév megismétlésével folytathatja. A döntés alkalma az 
osztályozó értekezlet.  
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- Indokolt esetben szüleitek személyesen vagy írásban kérhetik az iskolából való 
távolmaradásotokat.  

- 3 napot meghaladó távolmaradást a szülı írásbeli kérelmére a csoportvezetı 
beleegyezésével az igazgató engedélyezhet.  

 
6. AZ ÜGYINTÉZÉSRİL  
 

- Hivatalos tanulói ügyek intézése a tanítási idıben egyeztetéssel lehetséges.  
- Tanítási szünetekben az iskola külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. 

 
III. 

 
A TANULÓK JOGAI ÉS GYAKORLÁSUK MÓDJA 

 
- Az iskola tanulói teljes körő cselekvıképességgel rendelkezı személyek, akik 14 éves 

kortól jognyilatkozatot tehetnek, és ezeket az iskolán belül cselekedeteik, kérelmeik, 
nyilatkozataik, tekintetében érvényesíthetik. (pl.: fegyelmi tárgyalás)  
 

- Csak a következı esetekben szükséges törvényes képviselıjük hozzájárulása, illetve 
jóváhagyása:  

- Ha a szülıre fizetési kötelezettség hárul (pl.: költségtérítés)  
- Ha a tanulói jogviszony megszőnik vagy szünetel  
- A tanítási idın kívüli programok alóli mentesítés esetén  
- Ha a tanulmányi idı megrövidül.  

 
- A tanulónak jogában áll, hogy adottságainak és képességeinek megfelelı nevelésben 

és oktatásban részesüljön.  
 

- Személyiségét, emberi méltóságát, családi és magánéletéhez való jogát tiszteletben 
tartsák, és védelmet biztosítsanak számára.  

 
- A vallását szabadon gyakorolja, de oly módon, hogy azzal nem akadályozza az iskolai 

nevelı- oktató munkát.  
 

- Saját, az iskolával kapcsolatos kiadásaihoz segélyt, támogatást kapjon, ha ezt családi 
helyzete indokolttá teszi.  

 
- A naplóba kerülı jegyeirıl, az ıt érintı bejegyzésekrıl a szaktárgyi órán, a 

szaktanártól folyamatosan értesüljön.  
 

1. EGYÉNI  
 
- Élhetsz az iskolamővelıdési lehetıségekkel, részt vehetsz az iskolában mőködı 

tanulóközösségek (elıkészítık, konzultációk, tanfolyamok, diákkörök, stb.) 
munkájában.  

- Igénybe veheted az iskola hang- és videó anyagait, a könyvtárat, indulhatsz a 
tanulmányi,kulturális versenyeken.  

- A megszerzett érdemjegyeid azonnal megtudhatod.  
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- Gondjaiddal, kérdéseiddel, vitás ügyeiddel elsısorban az illetékes szaktanárhoz, az 
igazgatóhoz fordulhatsz.  

- Kérdéseidre legkésıbb 30 napon belül érdemi választ kapsz.  
- Véleményt mondhatsz az iskola mőködésével kapcsolatos diákokat érintı 

kérdésekben. 
 
A TANULÓK EGYÉB JOGAI 
- a beíratás napjától (tanulói jogviszonya megkezdésekor) a tanuló joga, hogy (ha a beíratás 
napja és a tanév megkezdése között hosszabb idı telik el)  
 

- információt kapjon az iskola mőködésével és a vele foglalkozó 
pedagógusok munkájával összefüggı kérdésekkel kapcsolatban  

- megismerje az iskola pedagógiai programját, a helyi tanterv 
követelményeit  

- részt vegyen az iskola által szervezett programokon, rendezvényeken, 
versenyeken,  

- elızetesen egyeztetés után (vagy: az iskola igazgatójának engedélye 
alapján) társaival vagy egyénileg használja az iskola létesítményeit, 
helyiségeit, felszerelését, (könyv- és videó tárát, hangtárát).  

 
2. KÖZÖSSÉGI (diákképviselet)  

- Igazgatói engedéllyel az iskolában diákköröket alapíthattok, szervezhettek. A diákkör 
a házirend, és egyéb iskolai szabályzatok (a termek használati rendje a mőködési 
szabályzat stb.) betartása mellett használhatják az iskola egyes helyiségeit, 
felszereléseit.  

- A tanulók képviselıik útján véleményt mondhatnak, javaslatot tehetnek az iskola 
életét érintı kérdésekre. Diákképviselı(k) útján részt vehetnek az érdekeiket érintı 
döntések meghozatalában.  

- A tanulóközösségek dönthetnek – a nevelıtestület véleménye meghallgatásával-saját 
közösségi életük tervezésében, szervezésében, valamint diákképviselık 
megválasztásában.  

- A diákképviselık a benneteket érintı kérdésekrıl megbeszélést kezdeményezhetnek 
az iskola vezetıségével, dolgozóival.  

 
- A TANULÓI JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSE AZ ISKOLÁBAN  

 
- A tanuló egyéni érdeksérelme esetén írásban panaszt nyújthat be felülvizsgálat kérése 

céljából. A Felülvizsgálati Kérelemben le kell írni a panasz lényegét tényekkel, 
adatokkal alátámasztva.  

- A panasz érdemi elbírálására, orvoslására a benyújtástól számított 30 napon belül az 
igazgató (mint munkáltató, vagy mint intézményvezetı) köteles intézkedni, és arról 
értesíteni a tanulót.  

- Jogszabálysértés esetén a tanuló vagy törvényes képviselıje törvényességi kérelmet 
nyújthat be az igazgatóhoz, melynek elbírálása az iskolafenntartó hatásköre.  

- Az igazgató bőncselekmény gyanúja esetén köteles feljelentést tenni, bárhonnan kap 
információt az iskola ügyeivel kapcsolatban.  

- A teljes bizonyossághoz való jog elve alapján a tanuló javára kell dönteni az iskola és 
a diák közötti jogvita esetén, ha a tényállás nem teljesen megnyugtathatóan 
tisztázható. 
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IV. 
 

AZ ELMARASZTALÁSRÓL ÉS JUTALMAZÁSRÓL 
 

- A tanuló kiemelkedı teljesítményét tanév végén be kell jegyezni a bizonyítványba. Az 
iskolai szinten elismert, kiemelkedı teljesítményt pedig igazgatói és nevelıtestületi 
dicséret mellett oklevéllel, tárgyjutalommal ismeri el az intézmény.  

- Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, a házirend 
elıírásait megszegi, igazolatlanul mulaszt, vagy bármely módon árt az iskola jó 
hírnevének, elmarasztalásban kell részesíteni.  

- Súlyosan jogellenes tevékenység esetén el kell tekinteni a fegyelmi fokozatok 
betartásától, s a tanulót azonnal ki kell zárni az iskolából, illetve az elmarasztalásról a 
testület dönt.  

- A fegyelmi elmarasztalást az iskola igazgatója ismerteti a tanulókkal, a szülıi 
szervezettel, a diákönkormányzattal.  

- A fegyelmi elmarasztalást kiszabó határozat ellen a tanuló fellebbezéssel élhet, 
melynek során írásbeli kérelmet nyújthat be az iskola fenntartójához egyéni 
érdeksérelemre, illetve törvényességi kifogásokra alapozva. (Felülvizsgálati kérelem, 
Törvényességi kérelem)  

- A tanuló iskolai tanulmányai folytatása során okozott- gondatlan vagy szándékos- 
károkozása esetén a PTK. Szabályai szerint kártérítésre kötelezhetı. Az igazgató a 
károkozás körülményeit megvizsgálja, az okozott kár nagyságát felméri. A kárt okozó 
kiskorú tanuló szülıjét haladéktalanul tájékoztatja a vizsgálat eredményérıl, 
egyidejőleg felszólítja az okozott kár megtérítésére. Eredménytelen felszólítás esetén 
az iskola igazgatója pert indíthat a szülı, illetve a tanuló ellen.  

- A kártérítés mértékét a károkozás körülményeinek kivizsgálása alapján az iskola 
igazgatója határozza meg, amely nem haladhatja meg:  

- Gondatlan károkozás esetén a károkozás napján érvényes kötelezı legkisebb 
munkabér 50%-át  

- Szándékos károkozás esetén a károkozás napján érvényes kötelezı legkisebb 
munkabér öt havi összegét.  

 
A jó cselekedetekért dicséret, a helytelen magatartásért elmarasztalás jár.  
Ezeket kaphatod: 
 
- a csoportvezetıdtıl 
 - az igazgatódtól  
- a tantestülettıl  
 
A jutalmak lehetnek  
 

- Szaktárgyi dicséret  
- Oklevél  
- Ajándéktárgyak  
- Kedvezmények (pl.: költség hozzájárulási kedvezmény, utazás vagy táborozás 

alkalmával. )  
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Az elmarasztalások lehetnek  
- Figyelmeztetés (szóbeli vagy írásbeli)  
- Intés (írásban)  
- Megrovás (írásban).  

 
Mindezek együtt járhatnak:  

- Kedvezmények juttatások csökkentésével  
- Másik csoportba való áthelyezéssel  
- A tanév folytatásától történı eltiltással  
- Az iskolából történı kizárással, a tanulói jogviszony megszüntetésével  
- Felügyeletünk alatt nem nézhettek, nem olvashattok pornográf vagy horror tartalmú 

kiadványokat.  
- Kizárja magát az iskola közösségébıl az, aki lop, társait durván bántalmazza, 

szándékosan kárt tesz az iskola felszerelésében, dohányzik, alkoholt, vagy drogot 
fogyaszt.  

 
 

V. 
 KÖVETELMÉNYEK  

 
1. A VISELKEDÉSRİL  

- Tanáraitokkal együtt munkálkodjatok iskolánk jó hírnevének megalapozásán.  
- Társas életünkben (az órán, a szünetekben, a rendezvényeken, stb.) tartsátok meg a 

kulturált viselkedés szabályait.  
- Köszöntsetek illendı módon mindenkit, aki az iskolában tartózkodik  

 
2. AZ ÖLTÖZKÖDÉSRİL  

- Öltözetetek legyen mindig tiszta, ízléses és egyszerő, külsıtök ápolt, gondozott.  
- Órán ne viseljetek ékszereket (óra, nagyobb fülbevaló, győrő, nyaklánc). Ezek 

zavarhatjátok munkátokat, társaitoknak kellemetlen érzést és sérüléseket is 
okozhatnak.  

- Iskolai ünnepélyeinken (évnyitó, évzáró, karácsony) ünneplı ruhában, vagy viseletben 
jelenjetek meg.  

 
3. A KÖZÖS ÉS SZEMÉLYES VAGYONRÓL  

- Vigyázzatok az iskola és társaitok tulajdonára.  
- Értéktárgyaitok eltőnését azonnal jelentsétek.  
- Az ırizetlenül hagyott tárgyakért az iskola nem tud felelısséget vállalni.  
- Órák alatt az értékek megırzésére a tanárotok megkérhetı.  

 
4. A RENDRİL  
Az iskola tanulóinak, dolgozóinak hogy az intézmény valamennyi helyiségét, létesítményét 
rendeltetésszerően használja.  

- Az iskola tanulói az intézmény létesítményeiben csak pedagógusi felügyelettel 
tartózkodhatnak.  
- Vagyonvédelmi okokból az iskola helyiségeit, tantermeit az utolsó foglalkozás után 
be kell zárni.  
- A bezárt termek, tárolók kulcsát, a kijelölt helyen kell tárolni, melynek tényét az 
óravezetı tanár ellenırzi.  
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-A közös vagyonra jobban vigyázzatok, mint a sajátotokéra!  

- Mindig tartsátok meg a rendet az iskolában (terem, öltözı, ruhatár, elıtér, udvar) és 
az iskolán kívüli rendezvények alkalmával! Ne szemeteljetek!  
 
Az öltözıben:  

-Ruháitokat a fogasokon, a táskát, a cipıt a pad alatt helyezzétek el.  

-A ruhatárat zárva kell tartani, csak pedagógus engedélyével lehet kinyitni.  

-Rendeltetésszerően használjátok az iskola berendezéseit. Gondosan zárjátok el a 
vízcsapot, kapcsoljátok le a villanyt, zárjátok be távozáskor az ablakokat, húzzátok le 
a WC-t, töröljétek fel a vizet, a kiömlött innivalót stb.  

-Az iskola területére ne hozzatok be állatokat, mert baleset okozhatnak, illetve 
zavarhatják a foglalkozásokat.  

-A tanulók a hang- és képtechnikai berendezéseket csak tanáruk, illetve az igazgató 
engedélyével kezelhetik.  

-Az iskolában ne használjatok mobiltelefont, kapcsoljátok ki, és hagyjátok biztonságos 
helyen.  
 

 
5. AZ EGÉSZSÉGRİL  
 
Egészségetek védelmében:  
 

az órákra hozzatok váltóruhát 
 

- lányok: harisnyanadrág, bı szoknya,pamut felsırész,vászon vagy karaktercipı  
- fiúk: vékony melegítınadrág,pamut felsırész,félcipı, aminek a talpa nem tapad  

 
a csizmákat csak az óravezetı tanár külön engedélyével lehet felvenni.  

 
A tisztálkodásról:  
 
- Viseleteink közös használatúak. Ezért különös gonddal tartsátok tisztán testeteket 
(hajatokat, fogaitokat, körmeiteket), használjatok izzadás gátlót a testhajlatokra 
(hónaljatokra, talpatokra).  
az erıteljes fizikai tevékenységben az ápolatlan test – másoknak- rendkívül 

kellemetlen szagokat áraszt.  
 
 
 
 
 
6. A BALESETRİL  
 

- A balesetvédelmi szabályokat mindenkinek be kell tartania.  
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- A balesetet azonnal jelentsétek!  

- Testi épségetek érdekében:  

- az öltözıkben ne ugráljatok, ne táncoljatok!  
- A próbateremben óra elıtt ne szaladgáljatok!  
- Az eszközöket (bot, seprő, ostor, üveg, sarkantyú, stb…) csak a tanáraitok 

jelenlétében használjátok!  
- Az eszközök használata közben fokozottan figyeljetek társaitokra, magatokra!  
- Fulladás elkerülése érdekében sem órán, sem fellépés alatt ne legyen a 

szátokban étel, édesség, rágógumi!  
 

 
7. JELENTENI KELL 
 
A tanárodnak :  
 

- bármilyen rendkívüli eseményt (pl. baleset)  
- az esetlegesen elıforduló rongálásokat  
- balesetveszélyes viselkedést, helyzetet,  
- furcsa, ismeretlen tárgyakat  
- mindent, amihez felnıtt segítségét kérnéd! 

 
 

VI. 
 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 

A tanulók, iskolai dolgozók a munkavédelmi, balesetvédelmi, tőzvédelmi szabályokat az 
iskolai SZMSZ-ben szereplı szabályzatokban leírt módon kötelesek érvényesíteni, 
megtartani. Ezeket a szabályokat minden tanév elején az elsı órán a tanulókkal, a szülıi 
értekezleten szülıkkel ismertetni, ill. az iskolában jól látható helyen ki kell függeszteni.  
 
1. A HÁZIREND SZABÁLYAINAK ALAPJA  

- A házirend jogi háttere:  
- A közoktatásról szóló 1993. évi többször módosított LXXIX. Törvény (továbbiakban 

KTV.) 40§, valamint egyéb vonatkozó paragrafusai  
- Az oktatási intézmények mőködésére vonatkozó többször módosított 11/1994. (VI.8.) 

MKM. rendelet vonatkozó paragrafusai  
- 1991. évi LXIV. Törvénnyel kihirdetett Gyermekek Jogairól Szóló Egyezmény iskolai 

életre vonatkozó szabályai  
- A házirend egyéb forrásai  
- Az intézmény pedagógiai programja  
- A nevelıtestület oktató- nevelı célkitőzései  

 
 
2. A HÁZIREND HATÁLYA  
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- Ez a házirend vonatkozik minden iskolahasználóra (iskolába járó tanulókra, 
pedagógusokra, az iskola alkalmazottjaira, szülıkre, az iskola mőködéséhez bármilyen 
jogviszonnyal kapcsolódó szervezetekre, ill. ezek tagjaira.  

- A házirend szabályai arra az idıszakra alkalmazhatók, amikor iskolánk ellátja az 
intézményünkbe járó gyermekek, tanulók felügyeletét.  

 
3. A HÁZIREND ELFOGADÁSÁNAK SZABÁLYAI  
 

- a házirend tervezését a nevelık, a diákok, és a szülık javaslatainak 
figyelembevételével az iskola igazgatója készíti el.  

- A házirend tervezetét a nevelıtestület vitatja meg.  
- Az iskola igazgatója, a nevelıtestület véleményének, javaslatainak 

figyelembevételével elkészíti a házirend végleges tervezetét, majd az iskola 
nevelıtestülete fogadja el.  

- A házirend aláírása hitelesíti mind az elfogadást, mind az egyetértési jog gyakorlását. 
 
(a házirendet a intézmény nevelıtestülete részérıl az igazgató írja alá) 
 
 
 
4. A HÁZIREND FELÜLVIZSGÁLATA, MÓDOSÍTÁSA  
 

- az érvényben lévı házirendet kötelezı felülvizsgálni, módosítani, ha : 

- jogszabályi változások következnek be,  

- az igazgató, a nevelıtestület együttesen igényt tartanak erre, 

- Az érvényben lévı házirend felülvizsgálatát, módosítását minden tanév 30. napjáig 
javasolhatja:  

- az iskola igazgatója  
- a nevelıtestület  

- A felülvizsgálat elindítása írásban történik, melyet a kedvezményezı fél 
képviselıje nyújt be az igazgatónak.  

- A felülvizsgálatot a javaslat beérkezését követı 30 napon belül be kell fejezni 
(egyeztetés, elfogadás), és annak eredményét a módosított házirendben rögzíteni 
kell.  

 
5. A TANULÓK KÖZÖSSÉGEINEK MEGHATÁROZÁSA, VÉLEMÉNYE ZÉSI, 
EGYETÉRTÉSI JOG GYAKORLÁSA SZEMPONTJÁBÓL  
 
      Az iskolában tanulók a következı tanulási közösségek munkájában vehetnek részt: 

- évfolyamcsoportok  
- felzárkóztató csoportok (egyéni elbírálás szerint)  
- tehetséggondozó csoportok (egyéni elbírálás szerint)  
- az iskolában tanulók nagyobb közösségének 

- a tanulók 50 %-a 

- a tanulóközösségek 50%-a, illetve  

- 10 fı minısül.  
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6. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA  
 

- a házirendet az elfogadástól számított 8 napon belül nyilvánosságra kell hozni, melyrıl 
az intézmény igazgatója köteles intézkedni  

- a házirendet jól látható helyen ki kell függeszteni  

- a házirendbıl egy – egy példányt kapnak:  
- az évfolyamokat vezetı pedagógusok  
- a fenntartó 

 
- a házirendet minden tanév elején ismertetni kell  
 

- az elsı tanítási óra keretén belül a tanulókkal  
- az elsı szülıi értekezleten a szülıkkel  

 
 
 
 

VII. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

A házirendben nem szabályozott iskolai ügyekben a szervezeti és a mőködési szabályzat, 
illetve a hatályos törvények és jogszabályok elıírásait kell alkalmazni.  

A fenti Házirendet az Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola nevelıtestülete elfogadta, ezt a 
tényt az igazgató aláírásával tanúsítja. 

 

Kelt.:  Devecser, 2014.szeptember 1. 

 

 

     ............................................... 
                              igazgató                     

 


