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BEVEZETO RENDELKEZESEK

A hazirend célja és feladata
Mavészeti intézményiink kézésségi életét 6s tevékenységét a Hazirend szabalyozza. Az

intézmény minden dolgozdjatél és diakjatol elvarja az altalanosan helyesnek tartott egyéni és
k6zsségi magatartasi formak, erkdlcsi normak betartasat, az egymas iranti tiszteletet 6s a
segitékészséget, tovabba az udvariassagot, a kulturdalt viselkedést, a helyes, szép magyar
beszédet, iskolank hirnevének és hagyomanyainak megérzését.

A hazirend Allapitja meg a tanuldi jogok és kételességek gyakorlasaval, valamint az iskola
munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket.

A hazirendbe foglalt eldirasok célja biztositani az iskola torvényes mikédését, az iskolai

nevelés és oktatés zavartalan megvaldsitasat, valamint a tanuldk iskolai koz6sségi életének

megszervezését.
Az intézményiinkbe valé jelentkezéssel a tanuld vallalja a Hazirend kdévetelményeinek
betartasat.

A hazirend hatalya
A hazirend eldirasai azokra az iskolai és iskolan kiviili, tanitasi id6ben illetve tanitasi id6n kivil
szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagdgiai program (és az iskola éves
munkaterve) alapjan az iskola szervez, és amelyeken aziskola ellatja a tanuldk feliigyeletét.

Jelen Hazirendet az intézmény vezetdje és az intézményi kézésség egyiittmUkédése hozta
létre, elfogadta a nevelétestiilet, jovahagyta a fenntarto. A Hazirendhez az iskola vendégeinek
is alkalmazkodniuk kell.
A Hazirend a tanév els6 napjan, a tanév kézbeni médositas a kihirdetés napjan lép hatalyba,
az addigi hazirendi szabalyozas egyidejtileg hatalyat veszti.

Az iskola Hazirendje alapvetéen a didkokra vonatkozik, de érinti a pedagogusokat, a technikai

dolgozokat és — kézvetve - a sziiléket is. A Hazirend szabalyait kell alkalmazni a tanitasi

napokon, az iskolai rendezvényeken, szervezett iskolai programokon vagy az iskolahoz
kapcsol6d barmilyen eseményen, ahola tanuld a tanuldi jogviszonyabol eredden van jelen.

A diak iskolan kivilli magatartasat a Hazirend nem szabalyozza, azért (jogilag is) a szl6, illetve
maga a didk felelés, de a Hazirend alapvet6 elvarasait a tantestillet az iskolan kivil is

mértékadonak tartja.
A hazirend a jovahagyasanak napjatdl visszavonasig érvényes.

A hazirendben nem szabalyozott kérdésekben a 2011. évi CXC. tdrvény a nemzeti
kéznevelésrél 25. §-a, valamint a 20/2012. (VIII:31) EMMI rendelet az iranyadé.

A hazirend nyilvanossaga
A hazirend eldirasai nyilvanosak, azt minden érintettnek (tanulonak, sziilének, az iskola sszes
alkalmazottainak) megkell ismernie.

A Hazirend a tanév egész idétartama alatt a hirdetétablan és munkaidében az intezmény
titkarsdgan kifliggesztve megtekinthet6, elolvashat6, valamint letdlthet6 az iskola honlapjardl.
(www.etalontanc.hu)



A hazirend egy példanyat - a nemzeti kéznevelésr6l sz6l6 torvény eléirasainak megfelelen —

az iskolaba tdrtén6 beiratkozaskor tanulénak atkell adni, ill. anak érdemi valtozasa esetén a
sziilét és a tanuldt tajékoztatni kell. A hazirendet minden beiratkoz6 (ill. sziil6) atveszi, melyet
alairasaval is igazol.

Az Ujonnan elfogadott vagy mddositott hazirend eldirasairdl minden csoportvezetének
tajékoztatnia kell:
. a tanuldkat - a valtozast k6vet6 elsé tanitasi napon,
. a sziiléket - a valtozast koveté els6 szill6i értekezleten.

Az érintettek a megismerés tényét alairasukkal igazoljak.

A hazirenddel kapcsolatban felmeriilé kérdéseket az iskola pedagogusai vagy az iskola

igazgatéja a tajékoztatast kérének 15 napon beliil kotelesek megvalaszolni.

A Hazirend szabalyozasi kore
A hazirend nem tesz killénbséget a tanuldi jogok gyakorlasara vonatkoz6 eldirasokban életkor
alapjan, valamint nem szabalyozza az informacidhoz valé hozzajutas lehetéséget az életkori

sajatossagokra valo tekintettel.

Nem tekintheté eltéré szabalyozasnak ésjogellenesnek a pedagdgiai modszertani kerdésekben
valé eltérés, példaul meghatarozott életkor alatt az egyes joggyakorlashoz torténd

segitségnyljtas megszervezése.

A Hazirend elfogadasanak, médositasanak szabalyai
A Hazirendet, illetve annak médositasat a tanarok, a diakok és a szillék javaslatainak
figyelembe vételével az intezmény igazgatdja késziti el.

A Hazirend médositott és datummalellatott szovegét a nevelétestiilet képviseldje irja ala. A

Hazirend a fenntarto jovahagyasaval, elfogado alairasaval valik érvényessé.

Az érvényben lévé Hazirend médositasat kezdeményezheti az iskola igazgatéja és a
neveldtesttilet. Feliilvizsgalata évente ajanlott.



AZ ISKOLA MUNKARENDJE

Az iskolai tanuléi munkarend
a)

—
Tanuldink munkarendje igazodik a mindenkori rendelet dltal meghatarozott tanév

rendjéhez. Az alapfokt mivészeti iskolaban a szorgalmi idé elsé és utols6 napjat — a szorgalmi
id6 elsé és utolsd hetének keretében - az igazgato hatarozza meg. Errél a tanuldkat a
pedagogus a tandra keretén beliil, az intézmény a sziiléket szilldi értekezleteken, levélben,
illetve a falidjsagon keresztil tajékoztatja.

b) Iskolankban a tanités tébbségében a délutani orakban torténik, melyek kezdetét az
érarend hatarozza meg. Az Ora kezdete eldtt a tanuldk a folyos6n, az dlt6z6ben, vagy a
tancterem eldtt tartézkodhatnak. A tanulé a teremben csak tanarifeliigyelettel tartozkodhat. A

foglalkozason a megfelelé Gitézetben kell megjelennie.

c)  Tanitasi ra alatt a tanulk csak tanari engedéllyel hagyhatjak el az épiletet.

d) A tanéra befejezése utan a tanuldk csak engedéllyel tartozkodhatnak az intézmény
teriiletén.

e)  Rendkiviili ora elrendelésével élhet az intézmény igazgatdja, ha adott targybol a
megtartott éves draszam nem megfelelé (bombariado, idéjaras miatt elmaradt orak).

A tanérai és egyéb foglalkozasok rendje
Az intézmény — a szervezeti és mikédési szabalyzat szerint - hétkoznapokon, az orarendekben

régzitett idében - hétkdznapokon reggel 8 dra és este 20 dra k6zott - tartja a tanitasi orait.

Az iskolaban — sziikség esetén, az igazgatd engedélyével illetve sziildi beleegyezéssel —

hétvégén szervezhet6 foglalkozas, ilyenkor az intézmény rendjéért a foglalkozast tart tanar
tartozik felelésséggel. A kihelyezett tagozatokon a hétvégi tanitast a helyet ad6 iskola

vezetdjévelis egyeztetni kell.

A tanulok orait Ugy kell beosztani, hogy azok ne itkézzenek a tankételezettséget ellat6
intézmény tanitasi Ordival, illetéleg munkaidejével. A fétargyi Ordk beosztasanal Ugyelni kell

arra, hogy a tavolabb lak6 tanuldk érdit - ha lehetséges- kapcsoljuk a kételez6 targyi orakhoz.

A foglalkozasokat sziinetek kézbeiktatasaval kell megtartani. Kivételes esetben - a
kOriilményekt6l fiiggden - az igazgato masképpis rendelkezhet.

A tanitasi orak zavartalansaga érdekében a tanart ésatanulétaz orardl kihivni, vagy a tanitasi

rat mas médon zavarni nem szabad.

Nyilt napok és bemutatd orak kivételével a tanitasi Oran illetéktelen személy csak igazgatoi
engedéllyel vehet részt. A tanar kételes a tanitasi id6 eldtt 10 perccel a tanitas szinhelyén
megjelenni.Atanitasi ork idétartamata helyi tanterv oraterve hatarozza meg, ez 45 max. 90 perc.
Egyéb foglalkozasnak mindsiilnek az iskolai csoportok, tanszakok kélcs6nds latogatasai,
eldadasokon valé részvétel, a mivészeti-, kozmtivelédési intezmények, kiallitasok stb.

szervezett latogatasai, mivészeti tdborok, kiilféldi utak, tanulmanyi versenyek, fesztivalok,
szakmai rendezvények alkalmai.
Az iskola a rendezvények, sziinetek, Unnepek, alkoténapok rendjét az éves munkatervben
hatarozza meg, mely mindenki szamara hozzaférheté az intézmény honlapjan, valamint az



intézmény székhelyén a hirdet6tablan és az igazgatdi irodaban. A tanév megszokott rendjétél
eltéré valtozasokrdl irasban tajékoztat.

Tanitasi napokon szervezett tandran kiviili foglalkozasok esetében a tanul6k részvételéhez a
tankételezettséget ellato intezmény vezetéjének hozzajarulasa sziikséges.

A tanitasi orak, foglalkozdsok k6zétti sziinetek rendje, dsszevont idétartamu
foglalkozasok rendje

Az intézményben a pedagdgiai program altal meghatarozott csoportos tanitasi orak idétartama

45, max. 90 perc. A 45. perc utan 5-10 perc sziinetet tarthat a pedagdgus.

Osszevont idétartamii foglalkozésok esetén 90 percenként legalabb 10 perces sztinetet kell

tartani.



AZ ISKOLA HELYISEGEI, BERENDEZES! TARGYAI, ESZKOZEI
ES AZ ISKOLAHOZ, TARTOZO TERULETEK HASZNALATANAK

RENDJE

A foglalkozasvezetdk felelések rabizott csoportjaikért és az altaluk hasznalt teremért,
kulcsokért, felszerelési targyakért, a helyiségekben az ajt6k, ablakok zarasaért.

Az intézményben tartozkod6 valamennyi személy kételes:
a kézésségi tulajdont védeni,
a berendezéseket (kartéritési kételezettség mellett) rendeltetésszerdien hasznalni,

a rendet és tisztasagot megérizni,
a villamos energiaval, flitessel és vizzel takarékosan banni,

az oktatas soran kélcsén kapott, illetve a tanoran hasznalt eszk6z6kre vigyazni,

az intézmény felszerelési targyait, berendezéseit az eldirasoknak megfelel6en kezelni,

az 6ltéz6helyiségekben maga utan rendet hagyni és tarsait erre figyelmeztetni,
munkaés egészségvédelmi szabalyokatbetartani,
a baleset-és tlizvédelmi eldirasokat betartani és azok szerint eljarni,
tliz- és bombariadé esetén- a tanuldk az orat tart oktat6 utasitasa szerint- a kijeléit

Utvonalon az épilletet elhagyni,
tiz, baleset vagy kar esetén értesiteni az oktatét és az intéezmény vezetdjét,

az iskola berendezéseinek, felszereléseinek szandékos vagy véletlen meg-rongalasa
esetén az okozott kart az oktatasi torvényben meghatdrozottak szerint (részben vagy
egészben) megteériteni.

Mindennemii karokozasrol jegyz6konyvet kel felvenni, mely alapjan az iskola igazgatoja
megteszi a szlikséges intézkedéseket.

Biztonsagi rendszabalyok:
A teremben lévé miszaki berendezéseket csak az oktatok mUikédtethetik. A baleset
elkeriilése végett a tanitasi drakra elékészitett eszkéz6kh6z hozzanyilni neveldi

engedély nélkill TILOS!

Vagyonvédelmi okok miatt zarvakell tartani a helyiségekben a szekrényeket.
A tantermek elhagyasakor a pedagdgusnak gondoskodnia kell a nyilaszarok
bezarasardl.
Mindenki kételes a terem haszndlata utan leadni a kulcsokata titkarsagon, vagy azokat
odaadniaz tigyeletes munkatarsnak.



AZ ELVARTVISELKEDES SZABALYAI (ISKOLAI ES ISKOLAN
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KiVULI RENDEZVENYEK)

A tanulé tiszta, apolt, az életkori sajatossagoknak, az iddjarasnak megfelel6 - helyhez,
alkalomhoz illd kiils6vel jelenik meg az iskolaban.
A pedagégiai programban foglalt tanulmanyi kételezettségének a tanuld eleget tesz,
felkésziil a tanorakra, hazi feladatait elkésziti.

Sziikséges felszerelését (tankényvek, eszk6z6k, tajékoztato fiizet, ruhazat stb.) az
iskolaba elhozza.
Azirasbeli szamonkéréseken jelen van, a dolgozatokat megirja, a tantargyak teljesitési
k6vetelményeinek megfelel. Annak a tanulonak, aki a vizsgan vagyaz irasbeli dolgozat
alatt meg nem engedett segédeszkézt hasznal (pl. jegyzet, puska, szamolagép,

mobiltelefon), a vizsgajat, dolgozatat a szaktanéar elégtelenre értékelheti.

A tanérakon jelen van, hianyzasait e hazirendben szabalyozottak szerint igazolja. A

tanulnak kételessége, hogy azokon a tanéran kivili foglakozasokon is megjelenjen,
amikre elézetesen jelentkezett, és hianyzasait ugyancsak igazolnia kell.
A tanulé a pedagégiai programban meghatarozott tandrai és tandrankivilli foglalkozasok
elékészitésében, lebonyolitasaban és lezarasaban- szlikség szerint — részt vesz.

Magatartasa (tandrakon, egyéb foglalkozasokon, rendezvényeken, kirandulasokon, a
neveld-oktaté munkaval ésszefiiggé iskolan kivilli foglalkozasokon) fegyelmezett, a
hazirend eldirasait és a létesitményekre vonatkoz6 ktilénleges szabalyokatbetartja.
Aziskolai tinnepélyen megfelelé dltézékben jelenik meg (sétét hosszunadrag — szoknya,
fehér ing — bluz).
Védi a személyi és kézésségi tulajdont.
‘Az iskola vezetdinek, tanarainak, alkalmazottainak, tanuldtarsainak emberi mélt6sagat

és jogait tiszteletben tartja.
Az intézmény vezetdinek, tanarainak utasitasait teljesiti.
Ovja sajat és tarsai testi épségét, egészségeét, és haladéktalanul jelenti a felligyeletét
ellaté pedagogusnak vagy mas alkalmazottnak, ha sajat magat, tarsait, az iskola

alkalmazottait vagy masokat veszélyezteté Allapotot, tevékenységet észlel, illetve

megsériilt. Balesetveszélyes cselekedetet felelésségre vonas kovet.

Elsajatitja és betartja az egészségvédelmi, baleset-elharitasi és tizvédelmi szabalyokat,

melyek az iskola Szervezeti és MUkédési Szabalyzatanak mellékletét kepezik. Tanév

kezdetekor az osztélyféndk a tanulé tudomasara hozza e szabalyzatok tartalmat,

melynek elsajatitasat a tanuld alairasaval igazolja.

Az iskola termeiben, berendezésében, létesitményében okozott karokat megtériti. A

kartérités részletes szabalyairdl a jogszabalyok rendelkeznek.



A TANULOK JOGAI ES KOTELESSEGEI

A tanuld joga
Minden emberekvele szilletett joga van az emberi mélt6saghoz, amelytél senkit nem lehet

nkényesen megfosztani. Az intézmény valamennyi dolgozdjanak tartozkodnia kell minden

olyan déntést6l, intézkedéstél, amely az emlitett jogok sérelmével jarhat. A jog érvényesiilését,
illetve megsértését mindig csak konkrét esetre, az egyes gyermekre, tanuldra vetitve lehet

vizsgalni, mérlegelni. Az intézmény joga, feladata és kételessége az alkotmanyos jogok
érvényre juttatasa valamennyi tanulé esetében.Atanulé jogainak gyakorlasa soran nem sértheti tarsai és a kdzdsség jogait.
Az intézményben tanulé gyermekeknek joga, hogy:

a) az intézményben biztonsagban és egészséges kémyezetben neveljék és oktassak,
iskolai tanulmanyi rendjét pihendidé, szabadidé lehetéség biztositasaval életkoranak és
fejlettsegének megfeleléen alakitsak ki,
b)  képességeinek, érdeklédésének, adottsagainak megfelelé nevelésben és oktatasban

részesilljon, képességeihez mérten tovabb tanuljon, illetve alapfoki mtivészetoktatasban

vegyen részt tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében, tovabba alapfoku
miivészetoktatasban vegyen részt tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében,

c)  maganintézményben vegye igénybeaz iskolaiellatast,

d)—személyiségi jogait, igy kiilinédsen személyiségének szabad kibontakoztatasahoz valé

jogat, Onrendelkezési jogat, cselekvési szabadsagat, csaladi élethez és maganélethez val6

jogat a nevelési-oktatasi intézmény tiszteletben tartsa, e joganak gyakorlasa azonban nem
korlatozhat masokat ugyanezen jogainak érvényesitésében, tovabba nem veszélyeztetheti a
sajat és tarsai, a nevelési-oktatasi intézmény alkalmazottai egészségét, testi épséget, valamint

a miivelédéshezvald jog érvényesitéséhez sziikséges feltételek megteremtését, fenntartasat.

A személyérél $2616 adatlapot (beiratkozasi lapot) a jogviszony létesitésekor (beiratkozaskor)
az iskolatitkar zarhato szekrénybe helyezi. A tanulé a nyilvantartott személyes adatait kérésre
barmikor médosithatia, illetve térdltetheti. Az intézmény a tanuldk személyes adatait az
adatvédelmi torvénynek megfeleléen kezeli.

e)  Allapotanak, személyes adottsaganak megfelelé megkill6énbéztetett ellatasban

részesiiljon,

f) a _nevelési-oktatasi intézményben, csaladja anyagi helyzetét6l fiiggden, killén

jogszabalyban meghatarozott esetekben kérelmére részben vagy egészben mentesilljin az e
térvényben meghatarozott, a gyermekeket, tanuldkat terheld kdltségek megfizetése aldl, vagy
engedélyt kapjon a fizetési kételezettség teljesitésének halasztasara vagy a részletekben val6

fizetésre,

g)  valasszon a pedagégiai programban meghatarozott keretek kéz6tt a valaszthat6

tantargyak, foglalkozasok, tovabba pedagogusokkézil,
h)

—
igénybe vegye az iskolaban rendelkezésre allo eszk6z6ket, az iskola létesitményeit és

az iskolai konyvtari szolgaltatast,

i) kérelmére, indokolt esetben szocialis tamogatasban részesiilj6n, amennyiben ilyen

jellegd tamogatasra a fedezet a kdltségvetésben rendelkezésre all,



j) hozzajusson a jogai gyakorlasahoz szlikséges informacidkhoz, tajékoztassak a jogai
gyakorlasahoz szlikséges eljarasokrdl,

k) _részt vegyen a diakkGrok munkajaban, és kezdeményezze azok létrehozasat,

|) az emberi méltésag tiszteletben tartasaval szabadon véleményt nyilvanitson minden
kérdésrél, az Ot nevelé és oktaté pedagdgus munkajardl, az iskola miikédésérdl, tovabba

tajékoztatast kapjon személyétés tanulmanyait érinté kérdésekrél, valaminte korben javaslatot
tegyen, tovabba kérdést intézzen az iskola, vezetdihez, pedagdgusaihoz és arra legkésdbb a
megkeresést6l szamitott tizendt napon belill érdemi valaszt kapjon,

m) vallasi, vilagnézeti vagy mas meggyézédését, nemzetiségi nazonossagat tiszteletben
tartsak, és azt kifejezésre juttassa, feltéve, hogy e joganak gyakorlasa nem Utkdzik

jogszabalyba, nem sérti masoknak ezt a jogat, és nem korlatozza a tarsai tanulashoz valé

joganak gyakorlasat,

n) —_jogszabalyban meghatarozottak szerint vendégtanuldi jogviszonyt létesitsen,

0)—jogai megsértése esetén - jogszabalyban meghatarozottak szerint - eljarast inditson,
tovabba igénybe vegye a nyilvanossagot.

Az iskola egyeztetési lehetdséget biztosit a tanulénak és a sziilének, amellyel megel6zhet6 a
jogorvoslati eljaras meginditasa. Ha az elézetes egyeztetés nem vezet eredményre, az iskola
jegyz6kényvbe foglalja a tanuld jogorvostati kérelmét.

p)  ajogszabalyban meghatarozottak szerint az oktatasi jogok biztosahoz forduljon,

q)  személyesen vagy képviseldi utjan - jogszabalyban meghatarozottak szerint - részt

vegyen az érdekeit érinté déntések meghozataléban, a nevelési-oktatasi intézmény
iranyitasdban. Az intézmény lehetdséget biztosit, hogy hallgatoi az ket érinté kérdésekrél
szOban vagy irasban tajékoztassak oktatéikat, illetve az intezmény vezetdit.

t)__kérje a foglalkozasokon val6 részvétel aldli felmentését,

s) kérelmére - jogszabalyban meghatarozott eljars szerint - fiiggetlen vizsgabizottsag elétt

adjon szamot tudasardl,
t) kérje az atvételét masik nevelési-oktatasi intézménybe,

u) —_valaszt6 és valaszthatd legyen a diakképviseletbe.

v)  Anevelési-oktatasi intézmény, valaminta tanul6 kézétti eltérd megallapodas hianyaban
a nevelési-oktatasi intézmény szerzi meg a tulajdonjogat minden olyan, a birtokaba kerilt

dolognak, amelyet a tanuld allitott elé a tanuldi jogviszonyabdl ered6 kételezettségének
teljesitésével dsszefiiggésben, feltéve, hogy az annak elkészitéséhez szlikséges anyagi és
egyéb feltételeket a nevelési-oktatési intézmény biztositotta. A tanulot az SZMSZ-ben

meghatarozott mértékii dijazas illeti meg, ha a nevelési-oktatasi intezmény a tulajdonaba kerillt
dolog értékesitésével, hasznositasaval bevételre tesz szert. Ha az eldallitott dolog a Ptk. szerinti
szellemi alkotas, e rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogya szellemi alkotas
dtadasara a munkaviszonyban vagy mas hasonld jogviszonyban létrehozott szellemi alkotas
munkaltaté részére tarténé atadasara vonatkozo rendelkezéseket kell alkalmazni.

x) Ha aziskola a dologgal kapcsolatos vagyoni jogokat nem szerzi meg, koteles azt-
kérelemre - a tanulé részére legkésdbb a tanuldi jogviszony megszlinésekor visszaadni. Az

drzésre egyebekben a Ptk. szerinti felelés 6rzés szabalyait kell alkalmazni.

y)  Amegfelelé dijazasban a tanuld- tizennegyedik életévét be nem tdltétt tanulé esetén
gondviseléje egyetértésével - és a nevelési-oktatasi intézmény Allapodik meg, ha
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alkalomszertien, egyedileg elkészitett dolog értékesitésébdl, hasznositasabdl szarmazik a
bevétel.

A tanuldok kételessége
A tanuldi jogviszonnyal dsszefiiggé kételezettségek teljesitése a tanuldtol szamon kérhet6.

A tanulé kételessége, hogy

a)

—
eleget tegyen - rendszeres munkaval és fegyelmezett magatartassal, kepességeinek

megfelelden - tanulmanyi kételezettségének,

b)

—
életkorahoz és fejlettségéhez, tovabba iskolai elfoglaltsagahoz igazodva, pedagdgus

feliigyelete, szikség esetén iranyitasa mellett - a hazirendben meghatarozottak szerint -

kOzremUkddj6n sajat kémyezetének és az altala alkalmazott eszkézdknek a rendben
tartasaban, a tanitasi ork foglalkozdsok, rendezvények elékészitésében, lezarasaban, tudasa
legjavat adva jarulion hozz4 a miivészeti iskola szellemi arculatanak megteremtéséhez,
kézésségi hagyomanyalakit6 torekvéseinek kialakitasahoz,

c) megtartsa az iskolai tandrai és egyéb foglalkozasok,az iskola helyiségei és az iskolahoz
tartoz6 teriiletek hasznélati rendjét, a gyakorlati kepzés rendjét, az iskola szabalyzatainak
eldirasait,

d) Ova sajat és tarsai testi épségét, egészségét, elsajatitsa és alkalmazza az egészségeét
és biztonsagat védé ismereteket, tovabba haladéktalanul jelentse a feliigyeletét ellato

pedagdgusnak vagy mas alkalmazottnak, ha sajat magat, tarsait, az iskola alkalmazottait vagy
masokat veszélyeztet6 allapotot, tevékenységet vagy balesetet észlelt, tovabba - amennyiben
allapota lehet6veé teszi -, ha megsérult,

e)—megérizze, tovabbaaz eléirasoknak megfeleléen kezelje a rabizott vagy az oktatas soran
hasznalt eszk6zoket, dvja aziskola létesitményeit, felszereléseit,

f az iskola vezetdi, pedagdgusai, alkalmazottai, tanuldtarsai emberi méltosagat és jogait
tiszteletben tartsa, tiszteletet tanusitson irantuk, segitse raszorulé tanulotarsait,

g)—megtartsa az iskolai SZMSZ-ben, tovabba a hazirendben foglaltakat.

ASZULO JOGAI ES KOTELESSEGE!

A sziilé joga kiilndsen, hogy

a)—megismerje a nevelési-oktatasi intezmény pedagdgiai programjat, hazirendjét,
tajékoztatast kapjon az abban foglaltakrdl,

b)—gyermeke_ fejlédésérél, magaviseletérd!, tanulmanyi elémeneteléré| rendszeresen
részletes és érdemi tajékoztatast, neveléséhez tanacsokat, segitséget kapjon,

c)  kezdeményezze sziiléi szervezet létrehozasat, és annak munkajaban, tovabba a sziildi

képviseldk megvalasztasaban mint valaszt6 és mint megvalaszthato személy részt vegyen,

d)

—
irsbeli javaslatat a nevelési-oktatasi intézmény vezetdje, a neveldtestillet, az a

pedagdgus megvizsgalja, és arra a megkereséstél szamitott tizendt napon bell érdemi valaszt

kapjon,

e)

—_
anevelési-oktatasi intézmény vezetdje vagy a pedagogus hozzajarulasaval részt vegyen

a foglalkozasokon,

i:



f) személyesen vagy képviseldi utjn - jogszabalyban meghatarozottak szerint - részt

vegyen az érdekeit érint6 dontések meghozatalaban,

g) az oktatasi jogok biztosahoz forduljon.

A sziil6 kételessége, hogy

a)  gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkdlcsi fejlbdéséhez szlikséges
feltételekrdl és arrdl, hogy gyermeke teljesitse kGtelességeit, tovabbé megadjon ehhez minden
téle elvarhato segitséget, egyiittmikédve az intézménnyel, figyelemmel kisérje gyermeke
fejlddését, tanulmanyi elémenetelét,

b) __tiszteletben tartsa az iskola vezetdi, pedagdgusai, alkalmazottai emberi méltosagat és
jogait, tiszteletet tanusitson irantuk,

c) A sziilé gyermeke adottsdgainak, képességeinek, érdeklddésének meg-felelden, sajat
vallasi, vilagnézeti meggyéz6désére, nemzetiségi hovatartozasara tekintettel_szabadon
valaszthat iskolat. A gyermek - ha nem cselekvoképtelen - tizennegyedik életévének
betdltését6la sziilé ezt a jogat gyermekével kdz6sen gyakorolhatja.

12,



A TANULO FELVETELEVEL OSSZEFUGGO RENDELKEZESEK

Beiskolazas
1) Azalapfoku miivészeti iskolaba jelentkezési lap benydjtasaval kell jelentkezni. A felvételi

eljaras rendjét az iskola igazgatoja hatarozza meg. A beiratkozas idépontjat a beiratkozas els6

hatamapjat megelézéen legalabb harminc nappal korabban — a helyben szokasos modon —

nyilvanossagra kell hozni.

2) Az Etalon Alapfokt Mdvészeti Iskola felvételi vizsgat nem tart, mindenki szamara nyitott,
viszont szintfelmérés és csoportbeosztas miatt vizsgalja a leend6 tanuldk fizikai allapotat,
alapkészségeit. A csoportbeosztas alapja a tanuldk életkora és fizikai fejlettsége. Az iskola nem
vallalkozik korrekcids, terapias feladatok ellatasara.

3) A beiratkozaskora szilldk nyilatkozatot tesznek, hogy gyermekik tanul-e mas mtivészeti
intézményben, és ha igen, akkor hol. Amennyiben mas miivészeti iskolaban is tanul a hallgat6,
a torvényi eldirasnak megfelelden a sziilé dénti el, hogy melyik intézményben szeretne téritési,
illetve tandijat fizetni.

A tanul6i felvételi kérelmek elbiralasa
1) A felvétel szabalyairol a nemzeti kéznevelésrél sz0l6 torvény rendelkezik. A tanulok
felvételéré! az igazgato dént, a felvétel egy tanévre szdl.

2) Az intézménybe jaré tanulok évente, a majusban kiadott jelentkezési lapon adhatjak be
a kdvetkezd tanévre felvételi kérelmiiket, legkésdbb a tanév elsé tanitasi napjaig.
Potbeiratkozasra minden tanév szeptember 1-15-ig van lehetéség.

3) A tanuld atvételére mas miivészeti iskolabdl a tanitasi év soran barmikor lehet6ség van.

4)  Amennyiben a tanuld mas miivészeti iskolabol jelentkezik at, vagy tanévkézben

jelentkezik, képességeit az iskola - adott mlvészeti agnak megfelelé végzettségi és
szakképzettségli — pedagdgusaibél allo bizottsag meéri fel. A bizottsag javaslatot készit az
igazgatonak a kérelem elbirdlasara, tovabba arra vonatkozéan, hogy melyik évfolyamra és
tanszakra vegyék fel a jelentkezét.

5) Haatanulé az alapfoki mivészeti iskola magasabb évfolyamara kéri felvetelét, a
jelentkezési lapjan ezt fel kell tiintetnie. Kérelmérdl a bizottsag kilénbézeti vizsga alapjan dont,

az alapfokui miivészetoktatés kévetelményeinek és tantervi programjanak az adott évfolyamra
meghatarozott rendelkezései alapjan.
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A TANULMANYOK ALATTI VIZSGAK,A VIZSGARA
JELENTKEZES MODJAES HATARIDEJE

A tanulmanyok alatti vizsgak tipusai:
1) Felvételi vizsga

a)

—
AzEtalon Alapfokt: Mdvészeti Iskola felvételi vizsgat nem tart, mindenki szamara nyitott,

viszont szintfelmérés és csoportbeosztas miatt vizsgalja a leend6 tanuldk fizikai allapotat,

alapkészségeit. A csoportbeosztas alapjaa tanuldk életkora ésfizikai fejlettsége. Az iskola nem
vallalkozik korrekcids, terapias feladatok ellatasara.
b)  Amennyiben a tanulé mas miivészeti iskolabdl jelentkezik at, vagy tanév kézben

jelentkezik, képességeit az iskola - adott mlivészeti agnak megfelelé végzettségti és
szakképzettségti - pedagdgusaibdl allo bizottsdg méri fel. A bizottsag javaslatot készit az

igazgatonak a kérelem elbiralasara, tovabba arra vonatkozdan, hogy melyik évfolyamra és
tanszakra vegyék fel a jelentkezot.

2) Kiilénbézeti vizsga
Ha a tanuld az alapfoku muivészeti iskola magasabb évfolyamara kéri felvételet, a jelentkezési
lapjan ezt fel kell tiintetnie. Kérelmérdl a felvételi bizottsag kiilénbézeti vizsga alapjan dént, az
alapfoki miivészetoktatés kovetelményeinek és tantervi programjanak az adott évfolyamra
meghatarozott rendelkezései alapjan.

3) Osztalyoz6 vizsga
A tanuld a félévi, év végi osztélyzatanak megallapitasa érdekében vizsgabizottsag eldtt tesz
vizsgat, ha:

a)—_felmentették a tanérai foglalkozasokon vald részvétele aldl,
b)—engedélyezték, hogy egy vagy tébb tantargy tanulmanyi kovetelményének egy tanévben

vagy az eldirtnal rovidebb id6alatt tegyen eleget,
c) atdrvényben meghatdrozott idénél tobbet mulasztott, és a neveldtestiilet déntése alapjan

osztalyozo vizsgat tehet.

A tanitasi év lezarasat szolgalé osztalyoz6 vizsgat az adott tanitasi évben kell teljesiteni,
legkésébb a kévetkezé tanév oktober 31-ig.
Az osztalyoz6 vizsga szabalyai

1. alapfoki mivészeti iskolaban a tanitasi orak egyharmadat meghaladja, és emiatt

teljesitménye érdemjeggyel nem volt értékelhet6,a tanitasi év vegén nem mindsithet6. Kivételt
képez az a tanuld, akinél a sziil6 az osztalyoz6 vizsgat kéri és ezt a neveldtestillet engedélyezi.

2.

—
A sziilé a vizsgat szorgalmi idészakban irasban barmikor kérelmezheti, de legkésdbb

majus 15-ig. A vizsga iddpontjardl és annak engedélyérdla vizsgaratorténd jelentkezést kovet6
15 napon beliil a tanulé/szuilé az iskola igazgatdjatol irasbeli tajékoztatast kap.

3. A nevelétestiilet az engedélyt abban az esetben tagadhatja meg, ha az igazolatlan
mulasztasainak szamaa 10 tandrai foglalkozast meghaladja.

4. Haatanulé mulasztasainak szama maraz els6 félévben meghaladja a meghatarozott
mértéket és emiatt érdemjeggyel nem osztalyozhato, félevkor osztalyoz6vizsgat kell tennie.
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5.  Osztalyoz vizsgat kell tennie annak a tanulonak is, akit felmentettek a tandrai

foglalkozasokon valé részvétel aldl.

6.  Amennyiben a tanuld az osztélyoz6 vizsgardl szamara felrohato okbdl elkésik, tavol
marad, vagy engedély nélkiil tavozik, javit6 vizsgat tehet.
7.  Pétl6 vizsgat tehet a tanulé, haa vizsgardl neki fel nem rohaté okbdl elkésik, tavol marad,

vagy a megkezdett vizsgardl engedéllyel tavozik, mielétt a valaszadast befejezné. A tanulonak
fel nem rdhat6 ok minden olyan,a vizsgan vald részvételt gatld esemény, kériilmény, amelynek
bekGvetkezése nem vezetheté vissza a tanulé szandékos vagy gondatlan magatartasara. Az

igazgato hozzajarulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon vagy a vizsgaz6 és az intezmény
szamara megszervezhet6 legkézelebbi idépontban a tanuld potld vizsgat tegyen. A tanuld/

szlé irasbeli kérésére a vizsga megszakitasaig a vizsgakérdésekre adott valaszait értékelni
kell.

4) Félévzaré vizsgak

Az iskola tanuldi félévenként adnak szdmot a félévben szerzett tudasukrdl. Az alapfoku
mtivészetoktatasi intezményekben a szorgalmi idé elsé és utols6 napjat — a szorgalmi id6 els6

és utolsé hetének keretében — az igazgaté hatarozza meg.

Vizsgaidészak a félévek utolso harom hete.

5) Mivészeti alap- és zarovizsga

Az alapfoku miivészeti iskolaban mivészeti alapvizsgatkell szervezni, és miivészeti zarovizsga
is szervezheté. A mivészeti alapvizsga a tovabbképzé évfolyamokon valé tovabbtanulasra

jogosit. A mlvészeti alapvizsga és a miivészeti zardvizsga vizsgakdvetelmenyeit,
vizsgafeladatait az alapfoku mivészeti iskola az oktatasért felelés miniszter rendeletében foglalt
keretek k6z6tt hatarozza meg.

Azalapfok: mlivészeti iskola alapfoku évfolyamardl a tovbbképz6 évfolyamba az léphet, aki -
jogszabalyban meghatarozottak szerint szervezett — miivészeti alapvizsgat tett.
Az alapfoki: miivészeti iskoléban a miivészeti alapvizsgat és a zardvizsgat a tanév rendjér6l
$616 miniszteri rendeletben meghatarozott idépontban kell megszervezri.

A mivészeti alapvizsgat és zardvizsgat haromtagu vizsgabizottsag eldtt kell letenni. A

vizsgafeladatokat az intézmény helyi tanterve alapjan kell kidolgozni. A mivészeti alapvizsga
és zarOvizsga lebonyolitasa a vizsgaztatd intézmény feladata. A miivészeti alapvizsgat és
zarovizsgat tobb alapfoku mivészeti iskola kdz6sen is megszervezheti.

A vizsgak reggel nyolc ora elétt nem kezdhetdkel, és legfeljebb husz 6rdig tarthatnak.

Részletes szabalyozasa a Vizsgaszabalyzatban.
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A TAVOLMARADAS RENDJE

Haatanérakrdl, illetve a tanoran kivili foglalkozasokrol, rendezvényekréla tanuld tavol marad,
hianyzésat igazolnia kell a mulasztas napjat kovet6 oran.

Igazolt hianyzasok:
Igazolt a hianyzas, ha:
* a szild, tanulé elézetesen irasban vagy szoban a csoportvezeté pedagogus részére

bejelentette, hogy gyermeke veszrészt az adott foglalkozason,
° a tanuld beteg és a sziilé illetve az orvos igazolja ezt,
. hatésagi intézkedés vagy elharithatatlan akadaly miatt.

Azigazolasta tajékoztatd fiizetbe iratjak be a tanuldk.

Rendkiviili esetekben a tanuld engedélyt kaphat a tandrakrdl, illetve a foglalkozasokrél val6
tavolmaradasra:

< amennyiben a sziild legalabb 1 nappal korabban irasban vagy szOban jelzi,
. amennyiben egyesilletek vezetdi elézetesen, irasban kérik.

Igazolatlan hianyzasok:

Késés:

Ha a tavolmaradast nem igazolja, a tanulé mulasztasa igazolatlan.

. Az elsé igazolatlan mulasztaskora sziilét, gondviseldt irasban értesiti a tanit6, illetve az
osztalyf6ndk.

. 10 igazolatlan hianyzas esetén az intézmény Ujra értesiti a szillét, gondviselét. a tanuld
kollégiumi elhelyezése esetén a kollégiumot is. Az értesitésben fel kell hivni a sziil6

figyelmét az igazolatlan mulasztas kovetkezményeire.
. ha a tanuld igazolatlan hianyzasainak szama meghaladja a 10 rat, jogviszonya

megsziinik.
Haa tanulénak egy tanitasi évben az igazolt és igazolatlan mulasztasa egyiittesen a tanitasi
orak egyharmadat- egy adott tantargybél a tanitasi orak harminc szézalékat- meghaladja, és
emiatt a tanuld teljesitménye tanitasi év kézben nem volt érdemjeggyel értékelhet6, a tanitasi
év végén nem minésithet®, kivéve, ha a nevelétestillet engedélyezi, hogy osztalyoz6vizsgat
tegyen, vagy évfolyamat megismételje.

Ha a tanulé a tanorai foglalkozas kezdetére nem érkezik meg, késik, ezt igazolnia kell. A késés
igazolasara a mulasztas igazolasara fent meghatarozott eljarast kell alkalmaznia. A késések
ideje dsszeadddik, s amennyiben ez az idé eléri a negyvendt percet, a késés egy igazolt vagy
igazolatlan oranak minésil. Az elkés6 tanuld nem zarhato kia tandrardl.
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ATERITESI DiJ, TANDiJ BEFIZETESERE, VISSZAFIZETESERE

1)

2)

3)

4)

5)

6)

oD)

8)

VONATKOZO RENDELKEZESEK

Az intézmény fenntart6ja meghatérozza azokat a szabalyokat, amelyek alapjan a
kéznevelési intézmény vezetdje dént a tandij mértékér6l, az adhaté kedvezményekr6l és
a befizetés mddjardl.
Ha a tanuld tébb alapfoki miivészeti iskolaval létesit tanuldi jogviszonyt, vagy egy
alapfoki mivészeti iskolaban tébb mlivészeti ag kepzésében vesz részt, a tanulénak,
kiskord tanulé esetén a sziilének irasban nyilatkoznia kell arrél, hogy melyik iskolaban,

melyik mdvészeti 4gban vesz részt téritési dij fizetési kdtelezettség mellett a kepzésben.
Az intézmény vezetéje kételes a szUil6tdl a nyilatkozatot beszerezni.

Minden esetben ingyenes a halmozottan hatranyos helyzeti, a hatranyos helyzetti
tanul6, a testi, érzékszervi, kozépstilyos és enyhe értelmi fogyatékos, tovabba az autista
tanuld részére az elsé alapfoki mivészetoktatasban valo részvétel.

A téritési dij, illetve tandij mértékének meghatarozasakor az alapfoku mlivészeti iskola
altal a tanulé részére biztositott foglalkozasok idejét kell figyelembe venni, fiiggetleniil
attol, hogy a tanulé azokon részt vet, vagy igazoltan, vagy igazolatlanul tavol maradt.

A befizetési hatarid6k pontos datumérdla beiratkozott tanulokat, illetve azok gondviseléit
a félévek kezdetekor tajékoztatni kell.

A sziilé irasbeli kérelmére indokolt esetben az iskola igazgatdja részletfizetési

kedvezményt adhat.
A sziil6é irasbeli kérésére - a megfelelé dokumentumok becsatolasaval- az els6 alapfoku
miivészetoktatasban valé részvételnél a tanuld mentesiilhet a téritési dij fizetesének

kételezettsége aldl.
A dijfizetés részletes szabalyozsat az intézmény Téritési- és tandijfizetési
szabalyzata tartalmazza.
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ATANULOALTAL ELOALLITOTT TERMEK, DOLOG, ALKOTAS
VAGYONI JOGARA VONATKOZO DIJAZAS SZABALYAI

Az elméleti oktatas soran nem keletkezik olyan termék, ami tovabbértékesithet6. A szellemi
alkotasok, dolgozatok az esetleges vizsgan torténé felhasznalas utaén az iskolai konyvtar
allomanyaba, vagy a vizsgadokumentacidval egyitt az irattarba kertilnek.

A szellemi alkotas készitdje az iskola altal az elkészitéshez adott anyagi és egyéb feltételek
biztositasa - szdmitogép-, szoftver-, terem-, kényvtarhasznélat, stb. - fejében eltérd

megallapodas hianyaban mindennemd jogdijigényér6l lemond.

Egyéb esetben a megfelelé dijazasr6l a tanuld- tizennegyedik életévét be nem toltdtt tanul
esetén sziildje egyetértésével - és a nevelési-oktatasi intézmény allapodik meg, az elkészitett

dolog értékesitésébél, hasznositasabdl szarmazo bevétel és a tanuld teljesitményének
figyelembevetelével.

A SZOCIALIS TAMOGATAS MEGALLAPITASANAKES
FELOSZTASANAK ELVEI

1. A tanulok részére biztositott szocidlis tamogatasok odaitélésérél az osztalyfondk

véleményének kikérésével az igazgatd dont.

2. A tamogatasok odaitélésénél elényt élvez az a tanuld, akit jogszabaly szerint megillet,

illetve:

. akinek az egyik, vagy mindkét sziiléje munkanélkili,

. akit a sziilé egyediil nevel.

A tanulé, a sziilé irasbeli kérelemre, pedagdgus javastatara indokolt esetben szocialis helyzetre
val6 tekintettel dijfizetési kedvezményben részesiilhet, amennyiben ilyen jellegd tamogatasra a
fedezet az intézmény kéltségvetésben rendelkezésre all.

A kérelmet formanyomtatvany kitéltésével lehet benydjtani a tanul6 beiratasakor. A tamogatas
megitélésérdl és mértékérdl az igazgatd a benydjtastdl szamitott 30 napon beliil irasban értesiti
a szilot.
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A TANULOK VELEMENYNYILVANITASANAK,A TANULOK
RENDSZERES TAJEKOZTATASANAK RENDJE ES FORMAI

A tanulok véleménynyilvanitasanak formai:

° tandra keretében, drakézi sziinetekben, tandoran kivill a pedagdgusokhoz,
/Atanitasi oran a véleménynyilvanitas jogaval az Orat vezet6 pedagdgus dltal iranyitott
keretek kzott élhet, alkalmazkodva az ora menetéhez és felépitéséhez./

. alkalmi felmérések révén (pl. minéségbiztositasi kérddivek stb.),

. kézvetleniil az igazgatdhoz, igazgatohelyetteshez fordulhatnak. kérdéseikkel,

javaslataikkal, véleményeikkel.

A tanulé megismerheti az iskola dokumentumait, a pedagdgiai programot, a szervezeti és
mUkédési szabalyzatot és a hazirendet, tovabba minden olyan adatot, amely ra vonatkozoan

az iskola birtokaban van.

Az iskola dokumentumainaknyilvanossagaaz alabbi lehetéségek szerint biztositott:

: munkaidében a titkarsagon (hétkéznap 08.00-16.00),
° nyilt napokon,
. nyilvanos tinnepélyeken,
. sziildi értekezleteken,
. falitjsagon,
° interneten az iskola honlapjan (www.etalontanc.hu),
* iskolai rendezvények, kirandulasok soran.

A TANULOK JUTALMAZASANAK ELVEI, FORMAI

A jutalmazaselvei
A gyermeket, a tanulot a t6le elvarhatonal jobb teljesitményéért jutalmazni kell.

Jutalomban részesiilhet a tanuld, vagy kézésséq, ha kiilénb6z6 szintd tanulmanyi, kulturalis

versenyeken sikeresen szerepel, vagy kiemelked6 teljesitmény nyijt, példamutaté magatartast
és szorgalmat tanusit.
A jutalom célja az elismerés, az 6szténzés.
* A jutalmazottak elismerését az iskolai dokumentumokban (napld, tajékoztat6 fuzet,

bizonyitvany, torzskonyv) régzitjuk.
° Egy-egy jutalmazasi forma tobbsz6r ismételhet6
. Tobbszéri szdbeli dicséret irasbeli dicséretet von maga utan.

Jutalmazasi formak
Sz6beli dicséret:

. vallalt feladatok szinvonalas teljesitéséért,
* tanulmanyi versenyeken és sportban valo részvételért, - k6zosségi munkavégzésért.

19.



irasbeli dicséretek

Szaktanari dicséret:
: a tantargyakban elért kiemelked6 eredményért

. amennyiben a tanuld a téle elvarhat6 teljesitménynél jobbatért el.

Déntési jog: a szaktanaré

Igazgatoi dicséret:
a.) kap:
* megyei szintéi versenyeken elért helyezésekért (I-X.)

° orszagos szintti versenyeken elért helyezésekért - vagy d6ntdbe jutasért
b.) kaphat: - huzamosabb ideig vagy egész évben tandsitott kiemelked6 tanulmanyi

eredményért,
. versenyeredményert,
. kézésségi munkaért.
Javaslatot tehet: az osztalyféndk, a szaktanar, csoportvezeté.
Déntési jog: az igazgatoé.

Nevel6testiileti dicséret:
. az egész évben tanusitott példamutaté magatartasért, szorgalmaért, kilénbdz6é

versenyeken elért magas szintti teljesitményért.
Javaslatot tehet: valamennyi nevel6
Déntési jog: a nevelétestilleté.

Csoportos jutalmazasi formak:

. targyi jutalmak (konyvek, oklevelek)

. egy napos kirandulas
: jutalomtabor
° egyéb programok (mozi, stb.)
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FEGYELMEZO INTEZKEDESEK FORMAIES
ALKALMAZASANAK ELVEI, KARTERITESI FELELOSSEG

A fegyelmezé intézkedések elvei, esetei:
Ameddig a tanuld az iskolaval tanuldi jogviszonyban all, és k6telezettségét enyhébb formaban

megszegi, fegyelmezé intézkedésben, sulyos és vétkes k6telezettségszegés esetén fegyelmi

blintetésben részesithet6.

Elveink:

° A felelésségre vonas elbiralasakor figyelembekell vennia tanuld életkori sajatossagait
és cselekedeteinek stlyat - az intézkedés jobbité szandéku legyen.

2 Célunk a negativ cselekedet megismétlédésének megakadalyozasa.

. A fegyelmezé6 intézkedések pedagogiai célokat szolgalnak.

. A fegyelmi biintetés nem lehet megtorlé vagy megalaz6.

. A fegyelmez6 intézkedések alkalmaval a fokozatossag elve érvényesill, amelyt6l indokolt

esetben —a vétség suilyara vald tekintettel- el lehet térni.

Esetei:

Felelésségre vonast von maga utan, ha a tanuld:
. magatartasavalatanéraalatti, illetve tandran kivilli foglalkozasok rendjétzavarja,
. kulénbéz6 rendezvényeken vagy dinnepélyeken nem az elvarasoknak megfeleléen

viselkedik,
. beszédstilusa az altalanos normaktdl eltér, negativ hatast valt ki,

° munkafegyelme nem megfeleld,
: az iskolai tevékenységhez sziikséges felszerelést nem hozza magaval, - igazolatlanul

hianyzik rakrdl, foglalkozasokrdl,
. gondatlansagbdl kart okoz tarsaiban, nmagaban vagy kérnyezetében, - megszegi az

iskolai életre vonatkoz6 jogszabalyokat, helyi szabalyzatokat,- az iskola _hirnevét

csorbité cselekedetet kévetel.

A fegyelmezé intézkedések formai:
A felelésségre vonast a tudomasra jutast kovetdena lehet6 legrévidebb idén beliil - fegyelmezéi

intézkedés esetében lehetéleg egy héten beliil el kell végezni.
Az egyesfokozatok atléphet6k az elkvetett fegyelmi vétségek mérlegelésével.

Szobeli figyelmeztetés vagy figyelmeztetések

Modja: négyszemkézt, illetve kézésség eldtt. A tdbbsz6ri szdbeli figyelmeztetés irasbeli

figyelmeztetést von maga utan.

irasbeli figyelmeztetések
Szaktanari irasbeli figyelmeztetés:
. tandoran fegyelmezetlen.
s tanitas el6tt vagy drak6zi sziinetekben tartént sorozatos fegyelmezetlenség miatt,

* tantargyi és magatartasbeli kotelezettségszegés esetén,
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. kéz6sséqi feladatok teljesitésének elmulasztasa miatt,

. a Hazirend enyhe megsértése esetén,
mobiltelefon bekapcsolt allapota miatt,

. adhat6 igazolatlan hianyzaskor.
Véleményezési jog:az telephely titkaré. Déntési jog: az osztalyfondké.

Osztalyf6néki (csoportvezetéi) intés:
. a Hazirend tobbszéri megsértése esetén,
. modortalan magatartasaval, durva beszédével rossz hatassal van a tanuld a tarsaira,
* aki veszélyezteti Gnmaga vagy tarsai testi épségét.
Véleményezési jog: az osztalytitkaré. Déntési jog: az osztalyfondké.

Eltiltas az osztaly altal rendezett programokrol:
° az osztalyf6ndki intés vonzata lehet.

Igazgatéi figyelmeztetés:
. ha a tanulé magatartésa folyamatosan negativ hatassal van tarsaira

. mobiltelefon indokolatlan, engedély nélkiili hasznalata esetén.
Javaslati jog: az osztalyfondké, csoportvezet6é.
Véleményezési jog: a diakénkormanyzat- vezet6é.

Déntési jog: az igazgatoé.

Igazgatdi intés:
° a Hazirend sorozatos megsértése esetén,
° stlyos k6telezettsegszegés miatt,

. a tanulokézdsségre negativan haté magatartas esetén.
Javaslati jog: az osztalyféndké, csoportvezetéé.

Véleményezési jog: a diakonkormanyzat-vezet6é.
Déntési jog: az igazgat6é.

Eltiltas az iskolai rendezvényekrdl:

° az igazgatdi intés vonzata lehet.

Eléviilési idé:
° osztalyfén6éki intésnél negyed év,

. igazgatdi intésnél fél ev.

A fegyelmi eljaras
Haa tanulé a katelességeit vétkesen és stilyosan megszegi, fegyelmi eljaras alapjan, irasbeli
hatarozattal fegyelmi biintetésben részesithet6.

Fegyelmi vétség elkdvetése esetén a Sziiléi Szervezet és a Diakénkormanyzat kéz6sen

mikédteti a fegyelmi eljaras lefolytatasat megel6z6 egyeztets eljarast. Az egyeztet6 eljaras

szabalyait az SZMSZ tartalmazza.
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Fegyelmi biintetés az ellen kezdeményezhet6, aki
: cselekedetével, tetteivel sulyosan, folyamatosan veszélyezteti tarsai 6s Gnmaga testi

épséget,
. cselekedetei miatt birosag elmarasztalja,
. rendérségi eljaras soran bindssége bizonyitast nyert,

° iskolank himevét rombolja viselkedésével,

. fegyelmezé intézkedések ellenére sem hagy fel rendbont6 tevékenységeével,
‘ sulyos erkdlcsi vagy anyagi kart okoz az iskolanak,

. cselekedeteivel jogszabalyi rendelkezést vet,

. mas stlyos vétséget kévetel.
Fegyelmi biintetések:
: megrovas,
° szigorl megrovas,
. athelyezés masik csoportba, osztalyba, (iskolaba),
. eltiltas az iskolaban a tanév folytatasatol,
. kizaras az iskolabdl.
A fegyelmi biintetések, azok végrehajtasanak felfiiggesztését a fegyelmi bizottsag - tagjai: az
érintett osztalyf6ndk,az iskolavezetés egy tagja és a neveldtestiilet egy tagja - hatarozza meg.
A fegyelmi biintetést nyilvanossagra kell hozni, amelynek formajara a fegyelmi bizottsag tesz

javaslatot és az osztalyféndk intézkedik a végrehajtasrdl. A felelsségre vonas eljarasmodjara
és formajara a térvény rendelkezései az iranyadok. Kartéritési eljaras soran a jogszabalyi
rendelkezéseket kell figyelembe venni. Kartérités szandékos karokozas esetén allapithato meg.
Szandékos karokozasnak mindsiil az is, ha a szandékossag nem direkt médon mutathato ki,

hanem valamely kételezettség elmulasztasa, megszegése, a Hazirend be nem tartasa
kévetkeztében valosul meg. Kartéritési eljaras soran a gyermek ésa feliigyeletét ellato személy

felelésségét egyltt kell vizsgalni.
Az eléviilési idé a fegyelmi intézkedések esetében kiilén keriil meghatarozasra.

Kartéritési felelésség
Ha az iskolanak a tanulé kart okozott, az igazgatd kételes a karokozas kériilményeit

megvizsgalni, az okozott kar nagysagat felmémi, és lehetéség szerint a karokoz6 és a

feliigyeletét ellaté személyét megallapitani.
A vizsgalat eredményérél a tanuldt, kiskoril tanuld esetén sziildjét haladéktalanul tajékoztatni

kell. A tajékoztatassal egyidejileg a sziil6tfel kell sz6litani az Nkt. 59. § (1)-(2) bekezdésében

meghatarozottak szerint az okozott kar megtéritésére.
Az iskola, a gyermeknek, tanulonak a tanuldi jogviszonnyal dssze-fliggésben okozott karért

vétkességére tekintet nélkil, teljes mértékben felel. A kartéritésre a Ptk. rendelkezéseit kell

alkalmazni azzal a kiegészitéssel, hogy a nevelési-oktatasi intézmény feleldssége ald! csak
akkor mentesil, ha bizonyitja, hogy a kart a mdkédési kérén kiviil esé elharithatatlan ok idézte

eld.
Nem kell megtériteni a kart, ha azt a karosult elharithatatlan magatartasa okozta.
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A TANULOK TANTARGYVALASZTASAVAL, ANNAK
MODOSITASAVAL KAPCSOLATOS SZABALYOK

A tantargyvalasztas egy tanévre sz6l.
A valaszthato targyakra vonatkoz6 korabbi tantargyvalasztasat a tanuld/sziil6 minden év

szeptember 15-ig médosithatja.
Az iskola sajatossagaib6l adédéan tanszakonként a fotargy és kotelezé targyak mellé a tanuld

valaszthat kételezéen valaszthaté és szabadon valaszthaté tantargyak k6zil is, a pedagdgiai

programban leirtak szerint.
A tanuld jelentkezéskora ftargy mellett az iskola altal felajanlott lehetdségek kézil valaszthat.

A tanuld a tanév soran egy alkalommal, az igazgato engedélyével modosithatja valasztasat.

ELEKTRONIKUS NAPLO HASZNALATA ESETENA SZULO
RESZEROL TORTENO HOZZAFERES MODJA

Az intézmény papiralapd naplot hasznal. A sziil6k tajékoztatésara a tajékoztat6 fiizet

bejegyzési szolgalnak.

INTEZMENYI VEDO-OVO ELOIRASOK

Bombariad6, katasztrofa esetén sziikséges teend6k
Haladéktalanul értesiteni kell az illetékes szerveket - Renddrség, Ttizoltok, Fenntarté - és
gondoskodni kell az épillet kitiritésér6l. Ennek eljarasa megegyezik a Tizvédelmi

Szabalyzatban lefektetett renddel (jelzés, menekiilési Utvonal, a tanuldk és a pedagdgusok
teenddi).

Intézményi véd6-6v6 eldirasok
A munkavédelemre vonatkoz6 rendelkezések alkalmazasara

A szakszerli és gyors probléma megoldas elésegitése érdekében sziikséges veszélyt jelz6 és
tajékoztato tablak elhelyezése az iskola épiiletében, melyek felhivjak a figyelmet a menekilési
Utvonalra, a vészkijaratra, az elsOsegélyhelyre, a vészbejelent6 és tizbejelenté telefonra, az

orvosra ésa tUizolt6 készillékre.

Tanulobalesetek megelézése, teendék a tanuldbalesetek esetén

Az els6 tanitasi napon az osztalyféndk baleset-, munka-és tiizvédelmi oktatast tart, ennek
adminisztracidja (az oktatas anyaga, résztvevok) a haladasi naploban torténik.
A tanuldbalesetekr6l jegyzokonyvet készit az iskola, melyet megkiild a fenntartonak.

Tanulbalesetnél minden esetben értesiti az érintett szulét.
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EGYEB RENDSZABALYOK

A dohanyzas, szeszesital, drog, energiaital fogyasztasa és birtoklasa szigorian tilos.
Aziskola a tanulok személyi targyaiért felelésséget nem vallal. Az elhagyott ruhanemtiket

és felszerelési targyakat az iskola a tanév soran megérzi, az elvesztést kovetéen a portan
atvehet6.
Mobiltelefon vagy egyéb, a tanulashoz nem sziikséges targyak hasznélata az iskolaban

nem megengedett. 4. A tanuldk véleménynyilvanitasi jogukat a diaktanacson keresztiil

érvényesithetik. Amennyiben a térvényben nem szabalyozott, de Oket érint6 esetekben
50%-uk érintett, élhetnek véleménynyilvanitasi jogukkal.

ZARO RENDELKEZESEK

A hazirend érvényes az iskola teriiletén - tovabbé kézds rendezvények alatt — a
tanulokra, pedagogusokra, dolgozokra egyarant.
Az elfogadott illetve méddositott Hazirendet nyilvanossagra hozza az intézmény

(kényvtarban, iskolai honlapon, az osztalytermek faliljsagan k6zzé tessziik), annak egy
példanyat beiratkozaskor, illetve annak érdemi valtozésa esetén a tanulonak (ill.

sziléjének) atadja.
A médositasra valamennyi tanuld, pedagogus, dolgoz6 javaslatottehet az igazgatonal.
A javaslatr6l a nevelétestillet 30 napon bellil dont.
A tanulok, sziilk tajékoztatast kérhetnek a Hazirendben foglaltakrdl az igazgat6tdl illetve
a nevelétestillet valamennyi tagjatol.
Hatalyba lépés: 2021. 09. 01. (A fenntart6 jovahagyasat kovetéen).

Datum: Gyér, 2021. augusztus 28.

wiltPeed6 ae
neveldtestiilet

VITUS MUVESZETI ES OKTATASI
ONPROFIT KORLATOLTaS52.EicigsBaPRLELOSSEGU

TARSASAG
‘ 9121 Gyérszemere, Felpéci u. 47.

fenntarto §z.82.: 10403356-33518949
“Adoszim: 20381604-1-08
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