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A KONCZ JÁNOS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 

HÁZIRENDJE 
 
Bevezetés 
A Koncz János Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje megállapítja a tanulói jogok és 
kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 
Szabályozza az iskola belső rendjét, biztosítja a törvényes működését, és az iskolai nevelés és 
oktatás zavartalan megvalósítását. 
Beiratkozáskor a szülő (gondviselő), illetve a 18. életévét betöltött tanuló a jelentkezési 
lapon aláírásukkal jelzik, hogy a Házirendet megismerték és annak betartását önmagukra 
nézve kötelezőnek tartják. 
 
A Házirend tartalmi elemeit a 2011. évi CXC. törvény és a 20/2012 EMMI rendelet határozza 
meg. 
 
Az iskola adatai: 
Intézmény neve: Koncz János Alapfokú Művészeti Iskola 
OM azonosító: 040132 
Székhelye: 9600 Sárvár, Várkerület 31. 
 
1. A Házirend az alábbi tanulói jogok érvényesülését biztosítja: 
 A tanulónak joga, hogy 

 a nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék, 
oktassák, iskolai tanulmányi rendjét életkorának és fejlettségének megfelelően 
alakítsák ki, 

 személyiségét emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartsák, és védelmet 
biztosítsanak számára a fizikai és a lelki erőszakkal szemben, 

 a zeneiskolai tantervben meghatározott szakokon és tagozatokon képességeinek, 
adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeihez 
mérten továbbtanuljon, 

 igénybe vegye az iskola által adható kedvezményeket, 

 a szaktanár ajánlására hangszert, kottát, könyvet kölcsönözzön az iskola hangszer, 
illetve kottatárából (Tankönyvtámogatásra a zeneiskolában nincs lehetőség!), 

 a pedagógiai programban meghatározott keretek között – a kötelezően 5. osztálytól 
választható tárgyak közül kiválassza azokat a tantárgyakat, amelyeket tanulni kíván, 
de ennek előfeltétele, hogy a választott tantárgy csoportjának létszáma elérje a 
jogszabály által előírt minimumot, 

 osztályozó vizsga esetén a Helyi tantervben meghatározott követelmények szerint 
tegyen vizsgát, 

 véleményt nyilvánítson, tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő 
kérdésekről, 

 írásban javaslatot tegyen, kérdést intézzen az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz, s 
arra harminc munkanapon belül érdemi választ kapjon, 

 diákköröket és diákönkormányzatot hozzon létre és részt vegyen ezek munkájában. 
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2. A tanuló kötelessége 
A növendék köteles: 

 a tanórákon mindenkor pontosan és felkészülten megjelenni (a késés vagy az 
órabeosztástól eltérő megjelenés miatt az elmaradt órát pótolni nem kötelező), 

 az iskolai hangszerekre, képzőművészeti eszközökre, egyéb felszerelési és 
berendezési tárgyakra vigyázni, és azokat rendeltetésszerűen használni, 

 megőrizni, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelni a rábízott vagy az oktatás 
során használt eszközöket, 

 a kölcsönzött kottákat és hangszereket az egyes tanulmányi időszakok végén (félév, 
évvége) felszólítás nélkül bemutatni, illetve visszaadni, 

 az elveszett kottát, könyvet, hangszert beszerezni, illetve annak aktuális beszerzési 
árát az iskolának megtéríteni, 

 megtartani az iskola tanórai és tanórán kívüli foglalkozásai során, az iskolai helyiségek 
és az iskolához tartozó területek használati rendjét, 

 óvni saját és társai testi épségét, továbbá haladéktalanul jelenteni a felügyeletet 
ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola 
alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet 
észlelt. 

 
3. A tanuló jutalmazásának elvei és év végi formái 

 Azt a tanulót, aki kiemelkedő tanulmányi eredményt ért el és hozzájárult az 
intézmény jó hírnevének megőrzéséhez, növeléséhez, az iskola dicséretben részesíti, 
illetve jutalmazza. 

 Igazgatói dicséretben részesül az a tanuló, aki országos, regionális, megyei versenyen 
kiemelkedő eredményt ért el, illetve felvételt nyert zeneművészeti 
szakközépiskolába. Igazgatói dicséretben részesülnek a középiskolai tanulmányaik 
végéig zeneiskolába járó, érettségiző növendékek. 

 Szaktanári dicséret adható annak a tanulónak, aki több alkalommal szerepelt 
különböző hangversenyeken és tanulmányi eredménye jeles. 

 Az igazgatói dicsérethez oklevél és tárgyjutalom, a szaktanári dicsérethez oklevél 
kapcsolódik. 

 
3.1 A tanulók fegyelmezésének elvei és formái 
A fegyelmező intézkedések alaklamzásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt 
esetben – a vétség súlyára tekintettel – el lehet térni. 
A tanulókkal szemben a következő fegyelmező intézkedések hozhatóak: 

 szóbeli figyelmeztetés 

 szaktanári, vagy igazgatói írásbeli intés 
Szaktanári figyelmeztetés, vagy igazgatói írásbeli intés adható: 

 ha a főtárgy illetve a kötelező tárgy követelményeinek nem teljesítése, 
felszereléshiány, tanórán előforduló többszöri fegyelmezetlenség miatt, igazolatlan 
mulasztás miatt, Házirend enyhébb megsértése miatt. 

 igazgatói írásbeli intést a körülmények mérlegelésével a szaktanár kezdeményezi 
A felsorolt büntetések kiszabására a szaktanár javaslatot tehet. 
A büntetés adásáról az erre jogosult nevelő, illetve nevelőtestület dönt. 
A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni, illetve azt a napló 
megjegyzés rovatába be kell jegyezni. 
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4. Térítési díj, tandíj 
 

4.1 Térítési díj, tandíj megállapítása 
Az alapfokú művészetoktatásban fizetendő térítési és tandíj megállapításának szabályait a 
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 
(továbbiakban Rendelet) és a fenntartó által kiadott 3/2015. (VIII.28.) KLIK elnöki utasítás 
szabályozza.  
Az intézmény igazgatója a tanuló által fizetendő térítési díj és tandíj összegéről írásban 
értesíti a törvényes képviselőt, illetve nagykorú tanulót. Az értesítés tartalmazza a fizetendő 
díj jogalapját, összegét, a fizetés módját, határidejét, a fizetés elmulasztásának 
következményeit. A térítési díj/tandíj tanévenként, a szakmai feladatra - a tanévkezdéskor 
számított - folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának a Rendeletben meghatározott 5-
50%-a.  
A térítési és tandíj megállapítása egész évre szól. Befizetése két részletben, félévenként 
történik. Évközi kimaradás/kizárás esetén is a díj teljes összegét be kell fizetni. 
 
4.2 A fizetés elmulasztásának következményei 
 Megszűnik a tanulói jogviszony, ha a tanuló tanulói jogviszonyát fizetési hátralék miatt (a 
tanuló szociális helyzetének vizsgálatát követően) az igazgató a szülő (nagykorú tanuló 
esetén a tanuló) eredménytelen felszólítása után megszünteti, a megszüntetés tárgyában 
hozott döntés jogerőre emelkedésének napján. 
 
4.3 Díjkedvezmény 
A fenntartó által meghatározottak szerint a tanulót szociális helyzete alapján térítési illetve 
tandíjkedvezmény illeti meg a tanuló törvényes képviselője háztartásában az egy főre jutó 
nettó jövedelem alapján. A díjkedvezményt igénylők október 1-ig kötelesek benyújtani egy 
példányban kérelmüket a KLIK formanyomtatványának kitöltésével az iskola igazgatójának a 
megelőző háromhavi nettó jövedelmek igazolásával együtt. A határidő elmulasztása 
jogvesztő! A nettó jövedelmet a munkáltatóval kell igazoltatni. Munkanélküli 
szülő/gondviselő esetében egy hónapnál nem régebbi igazolást kell benyújtani, amely 
tartalmazza, hogy az illető regisztrált vagy nem regisztrált munkanélküli, mióta nem 
rendelkezik munkával, valamint a munkanélküli járadék/ellátás összegét.  
A kérelmet a benyújtásból számított 5 munkanapon belül az iskolaigazgató bírálja el, és a 
tankerületi igazgató jóváhagyásával lép érvénybe. 
 
4.4 Díjmentesség 
A hátrányos helyzetűek, halmozottan hátrányos helyzetűek, testi, érzékszervi, középsúlyos 
és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá autista tanulók díjmentességre jogosultak. A 
jogosultságot igazoló dokumentumokat (hátrányos helyzetről jegyzői határozat, 
fogyatékosságról szakvélemény) október 1-ig kötelesek egy eredeti példányban bemutatni az 
intézmény vezetőjének.  
 
4.5 Térítési díj, tandíj befizetése 
A megállapított éves díjak kiegyenlítése félévenként történik,  

- a tanítási év első félévére vonatkozóan október 15-ig, 
- a második félévben március 15-ig kell befizetni.  
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Indokolt esetben benyújtott kérelemre a tankerületi igazgató részletfizetést engedélyezhet. 
Ebben az esetben a féléves díjat 2 egyenlő részletben kell befizetni (1. félév: november 5., 
január 5.; 2. félév:., március 5. május 5. A részletfizetetés engedélyezésekor az alábbi 
szempontokat lehet figyelembe venni:  

- a szülő egyedül neveli gyermekét, 
- művészeti iskolánkban a család kettő vagy több gyermeke tanul. 

 
4.6 A térítési/tandíj befizetésének módja: 

- készpénzben az iskolatitkárnál nyugta ellenében, 
- az iskola által rendelkezésre bocsátott csekken 

Csekken történő befizetés esetén a közleményben fel kell tüntetni az intézmény szervezeti 
kódját (VB1001), valamint a tanuló nevét. 
 
4.7 A térítési díj visszafizetése 
A befizetett térítési-, illetve tandíj időarányos részének visszafizetését kérheti a tanuló, 
kiskorú tanuló esetében törvényes képviselője, ha a művészeti iskola nem tud eleget tenni 
vállalt képzési kötelezettségének.   
A tanulói jogviszony egy tanévre létesül. A térítési és/vagy tandíj nem fizethető vissza, ha a 
tanulói jogviszony a tanulónak felróható ok miatt szűnik meg tanév közben (kimaradás, 
tanulmányi kötelezettség nem teljesítése, igazolatlan órák vagy fegyelmi vétség miatti 
kizárás).  
Az előre befizetett térítési és tandíjak visszafizetését az intézmény igazgatójánál kell írásban 
kezdeményezni, ha a tanuló tanulói jogviszonya önhibáján kívül megszűnik (pl.: lakhelyváltozás 
miatt nem tud részt venni a foglalkozásokon), vagy ha az iskolából tartósan (pl. betegség miatt 
két hónapot meghaladóan) igazoltan hiányzik Az előre befizetett térítési díj időarányos 
visszafizetéséről a tankerület igazgatója dönt. 
 
4.8 Nyilvánosság 
A fenntartó térítési és tandíjszámítási szabályzata, a házirend térítési és tandíjra vonatkozó 
szabályai, a jelentkezés előtt 10 nappal kihirdetésre kerülnek a helyben szokásos módon, 
hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel. 
 
5. Felvétel az intézménybe, a tanulói jogviszony keletkezése 
 
5.1 Az alapfokú művészeti iskolába külön jelentkezési lap benyújtásával kell jelentkezni. A 
felvételi eljárás rendjét az iskola igazgatója határozza meg. A beiratkozás időpontját a 
beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal korábban – a helyben 
szokásos módon – nyilvánosságra kell hozni. 

5.2 Az iskolában, ha az igazgató másképp nem rendelkezett, a jelentkező képességeit az 
iskola – adott művészeti ágnak megfelelő végzettségű és szakképzettségű – pedagógusaiból 
álló bizottság méri fel. A bizottság a jelentkezők képességeinek felmérése után javaslatot 
készít az igazgatónak a kérelem elbírálására, továbbá arra vonatkozóan, hogy melyik 
évfolyamra és tanszakra vegyék fel a jelentkezőt. Ha a tanuló az alapfokú művészeti iskola 
magasabb évfolyamára kéri felvételét, a jelentkezési lapján ezt fel kell tüntetnie. Kérelméről 
a bizottság különbözeti vizsga alapján dönt, az alapfokú művészetoktatás követelményeinek 
és tantervi programjának az adott évfolyamra meghatározott rendelkezései alapján. 

 



5 

 

6. A szülő vagy a törvényes képviselő kötelezettsége a tanuló mulasztása esetén: 

 A hiányzás első napján a szülőnek vagy a törvényes képviselőnek telefonon (tel. szám: 
95/320-117) vagy személyesen, vagy más módon  
 e-mail: igazgato@zeneiskolasarvar.hu) értesítenie kell a főtárgy tanárt, vagy az 
iskolatitkárt a tanuló távolmaradásáról, a távolmaradás okáról, annak várható 
időtartamáról. 

 Betegség miatti távolmaradás esetén a betegségről szóló orvosi igazolást a tanuló 
iskolába történő visszatérésekor, de legkésőbb a visszatérést követő 8 napon belül át 
kell adni a főtárgy tanárnak, ideértve azt az esetet is, ha a tanuló a visszatérést 
követően 8 napon belül ismételten távol marad. A határidő bármely okból történő 
elmulasztása esetén a távolmaradás igazolatlan mulasztásnak minősül. 

 30 napot meghaladó tartós betegség esetén a szülő, vagy a törvényes képviselő a 
betegség tényét a távolmaradás kezdetétől számított 45 napon belül köteles orvosi 
igazolással igazolni. 

 A határidő bármely okból történő elmulasztása esetén, és a tanóráról 30 percet 
meghaladó késés esetén a távolmaradás igazolatlan mulasztásnak minősül. 

 A szülő, vagy a törvényes képviselő a tanév során összesen legfeljebb 3 tanítási napot 
Igazolhat, 3 napot meghaladó hiányzást csak orvos igazolhat. 

 A szülő, vagy a törvényes képviselő a még fennmaradó hiányzásokat legkésőbb a 
tanév utolsó tanítási napján köteles igazolni. A határidő elmulasztása esetén a tanuló 
hiányzása igazolatlannak minősül. 

 
 
7. A fegyelmi és kártérítési felelősség 
A művészeti iskola eredményes működése érdekében a házirendben foglaltakat minden 
tanulónak be kell tartania!  
Az a tanuló, aki a házirend szabályait megszegi, fegyelmi vétséget követ el.  
A fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának elveit az SZMSZ tartalmazza. 
A fegyelmi eljárás rendjét a 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 53-60. §-a szabályozza. 
Az egyeztető eljárás célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, 
értékelése, ennek alapján a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása a 
sérelem orvoslása érdekében. Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal 
a sértett tanuló – kiskorú tanuló esetén szülője – valamint a kötelességszegő tanuló (szülője) 
egyetért. 
A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben a kötelességszegő tanuló (szülője) 
figyelmét fel kell hívni az egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségére, feltéve, hogy 
ehhez a sértett tanuló (szülője) hozzájárult. A tanuló (szülője) - az értesítés kézhezvételétől 
számított öt tanítási napon belül - írásban bejelentheti, ha kéri az egyeztető eljárás 
lefolytatását. A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha az egyeztető eljárás lefolytatását nem 
kérik, továbbá ha a bejelentés iskolába történő megérkezésétől számított tíz munkanapon 
belül az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre. 
Ha a kötelességszegő és a sértett az egyeztetési eljárásban megállapodott a sérelem 
orvoslásában, közös kezdeményezésükre a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához 
szükséges időre, de legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztés ideje 
alatt a sértett, kiskorú sértett esetén a szülő nem kérte a fegyelmi eljárás folytatását, a 
fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. 
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A kártérítési felelősség megállapításánál a 20/2012.(VIII.31) EMMI rendelet 61. § szerint kell 
eljárni. 
Ha az iskolának a tanuló kárt okozott, az igazgató, vagy az iskola más vezetője köteles a 
károkozás körülményeit megvizsgálni, az okozott kár nagyságát felmérni, és lehetőség szerint 
a károkozó és a felügyeletét ellátó személy kilétét megállapítani. 
Ha a vizsgálat megállapítása szerint a kárt az iskola tanulója okozta, a vizsgálatról a tanulót, 
kiskorú tanuló esetén szülőjét haladéktalanul tájékoztatni kell. A tájékoztatással egyidejűleg 
a szülőt fel kell szólítani – a Nkt. 59. §-ának (1)- (2) bekezdésében meghatározott keretek 
között - az okozott kár megtérítésére. Ha felszólítás nem vezet eredményre, vagy a tanuló, 
illetőleg a szülő a károkozás tényét vagy mértékét nem ismeri el, az iskola igazgatója a 
tanuló, illetőleg a szülő ellen pert indíthat. 
 
8. Baleset megelőzési előírások 
Az iskolahasználók óvják saját és mások testi épségét, egészségét. Ismerjék meg és tartsák be 
az erre vonatkozó szabályokat, azok betartására másokat is figyelmeztessenek. 
Azonnal jelezzék az iskola dolgozójának (ügyeletes vezetőnek), ha veszélyhelyzetet észlelnek. 
A tanárok hívják fel a tanulók figyelmét az iskola, valamint a telephelyek épületében, 
helyiségeiben való helyes, balesetveszélyt elkerülő magatartásra, közlekedésre. 
 A tanulók a zongorák felső fedelét nem mozgathatják. 
 
Figyelmeztetni kell a növendékeket a többi hangszer kezelése során előforduló 
balesetveszélyre is. 
Fel kell hívni a figyelmet minden olyan egyéb körülményre, amely az esetleges 
balesetveszélyt elháríthatja. 
 
9. Baleset esetén teendő intézkedések 
Az óvintézkedések ellenére bekövetkező gyermekbaleset esetén a követendő eljárás 
sorrendje az alábbi: 

 helyzetfelismerés, az eset súlyosságának laikus megállapítása (vérzés, törés, 
eszméletvesztés, stb.); 

 ennek megfelelően elsősegély nyújtása, ill. az orvos, súlyos esetben mentő 
igénybevétele; 

 az iskolavezetés haladéktalan értesítése; 

 a tanuló szüleinek értesítése; 

 amennyiben a gyors elsősegélynyújtást követően további halaszthatatlan 
egészségügyi ellátás szükséges, az iskolavezető értesítése mellett a tanulót a 
pedagógus elkíséri a szakrendelésre; 

 a beteg ellátása, és az illetékesek értesítése után jegyzőkönyv felvétele. 
 
10. Teendők rendkívüli eseménykor 
Tűz és bombariadó esetén az iskola épületéből a tanulók a tanárok vezetésével a tűzriadó 
terv szerint fegyelmezetten távoznak a posta mögötti térre. A szomszédos teremben tanító 
tanárok kötelesek egymást figyelmeztetni a veszélyre. Tűz esetén értesíteni kell a 105-ös 
telefonszámon a tűzoltóságot. 
Közölni kell az iskola címét, a tűz helyét, azt, hogy mi ég, emberélet van-e veszélyben, ki jelzi 
a tüzet (név, telefonszám). 
Bombariadó esetén értesíteni kell a rendőrséget, a 107-es telefonszámon. 
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11. Egyéb rendelkezések 

 Azok a tanulók, akik a zeneiskola által szervezett hangversenyeken vagy 
szerepléseken vesznek részt, az adott napokon a főtárgyi és kötelező órák látogatása 
alól felmentést kaphatnak a főtárgy tanártól vagy az igazgatóságtól. 

 Az iskola növendéke a főtárgy tanár tudomása és engedélye nélkül iskolán kívüli 
rendezvények vagy előadások hangszeres közreműködője nem lehet.  

 A szülő a tanuló előmeneteléről nyilvános vizsgákon, tanszaki hangversenyeken, 
növendékhangversenyeken, közös órákon tájékozódhat. A tanítási órán csak a 
szaktanár engedélyével vehet részt. 

 Az ünnepélyek, megemlékezések rendjét, a hagyományápolással kapcsolatos 
feladatokat az SZMSZ tartalmazza. 

 Növendékeink kerékpárjukat csak az iskola előtti kijelölt helyen, lezárva tárolhatják. A 
kapuszínbe és az udvarba behozni tilos. 

 Nagyobb összegű pénzt, ékszert, értéktárgyat, mobiltelefont, tabletet stb. mindenki 
csak saját felelősségére hozhat az intézménybe! Az iskolában csak a személyesen 
átadott-átvett dolgokért vállalunk felelősséget! 

 Tanítási órán a mobiltelefon használata nem kívánatos! 

 Szúró- vágóeszközök, fegyvernek minősülő tárgyak, robbanószer, stb. behozatala 
tilos. 

 Az iskola egész területén dohányozni, és dohánytermékeket forgalmazni tilos! 

 A dohányzáson kapott 14. életévét betöltött tanuló ellen fegyelmi eljárást kell 
indítani. 

 A tanulók és a szülők az iskola épületében az aulában, földszinti, emeleti és az udvari 
épületek folyosóin, valamint az udvaron várakozhatnak. Az iskola lépcsőházában, 
folyosóin és a tantermekben hangoskodni, szaladgálni tilos. 

 A növendékek a tanítás megkezdése előtt tanáruk engedélyével mehetnek be 
tantermükbe. 

 A tanítási órák után a tantermet a szaktanár zárja be.  

 Csoportos foglalkozás esetén az órát vezető tanár gondoskodik arról, hogy a tanulók a 
              tantermet vagy az épületet rendben hagyják el. 

 A helyiségek elhagyásakor a villanyt le kell kapcsolni, az ablakokat be kell zárni! 

 A tantermekben lévő leltári tárgyakat az igazgatóság engedélye nélkül az épületből 
kivinni tilos! 

 Tanuló a nagyteremben csak tanári felügyelettel tartózkodhat. 

 Hangversenyek, meghallgatások alatt a Nagyterembe csak a műsorszámok közötti 
szünetben lehet belépni. 

 Az iskola épületében a dohányzás, a szeszesital és kábítószer fogyasztása és káros 
élvezeti cikkek árusítása tilos! A szeszesital fogyasztási tilalom szigorúan tanítási időn 
kívüli feloldásáról rendkívüli esetben (hangversenyek, egyéb rendezvények 
alkalmával a felnőtt résztvevőkre vonatkozóan) az igazgató dönthet. 

 Az iskola hétfőtől – péntekig 7.30 órától 20 óráig tart nyitva. 

 A tanítási szünetek idején az intézmény nyitva tartását az iskola vezetősége határozza 
meg, amit a hirdetőtáblán közzé tesz. 

 Az intézménybe minden tanévben újra be kell iratkozni az igazgatóság által 
meghatározott időpontban. 

 A tanítás nélküli munkanapok meghatározását az éves munkaterv tartalmazza. 
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 A tanítás nélküli munkanapokon nevelési értekezleteket, továbbképzéseket tartunk, 
és tanulmányi kirándulást szervezünk.  

 Növendékeink zeneiskolai tájékoztató füzetüket a fő- és kötelező tárgyi órákra 
kötelesek magukkal hozni. A tájékoztató füzet megfelelő bejegyzéseit a szülővel 
(gondviselővel), illetve a fő- és kötelező tárgy tanárával láttamoztatni kell. 

 A 18 év alatti tanulók által létrehozott produkciók, szellemi termékek intézmény általi 
felhasználása esetén a szülő, 18 év felett a növendék írásban hozzájárulásáról 
nyilatkozik. 

 A sárvári Koncz János Alapfokú Művészeti Iskola minden dolgozója és tanulója 
magatartásával, megjelenésével az iskola területén és az iskola által szervezett külső 
rendezvényeken legyen méltó a nagy múltú intézmény hagyományaihoz. 

 Az iskolai órák alatt a mobiltelefon használata nem megengedett. Ez alól kivétel, ha 
a tananyag feldolgozásához, hangzó anyag meghallgatásához szemléltetést segítő 
eszközként a tanár azt külön engedélyezi. 

 
 
 
12. Záró rendelkezések 
 
 
A házirend megtartása nemcsak a tanulókra nézve kötelező, hanem az őket kísérő 
hozzátartozókra, illetve az iskolában dolgozó pedagógusok és más alkalmazottak részére is. 
A Házirendet az első emeleti folyosón kifüggesztjük, és megtekinthető az iskola honlapján is 
(www.zeneiskolasarvar.hu). Beiratkozáskor a Házirend egy példányát a szülőnek, tanulónak 
át kell adni. 
 
A Házirend 2020. szeptember 1-től lép hatályba.  
 
Felülvizsgálatára a jogszabályi változásoknak megfelelően, illetve szükség szerint az 
alkalmazotti közösség többségének kezdeményezésére, valamint a fenntartó kérésére 
kerülhet sor. 
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1. számú melléklet 
 
 
 A COVID-19 járvánnyal kapcsolatos eljárásrend: 
(az eljárásrendet a járványügyi helyzethez igazodva, az érvényes jogszabályok szerint 
folyamatosan aktualizáljuk) 
 

o Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. 
 

o Amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje 
alapján gondoskodjanak orvosi  vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát 
értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. 

o Az a tanuló, aki a közismereti iskolájában karantén vagy egyéb más 
egészségügyi okból nem vehet részt a tanításban, az a művészeti iskolát sem 
látogathatja ezen időszak alatt 

o Az iskolába belépéskor kötelező a kézfertőtlenítő használata, a hangszeres 
főtárgy órák (különösen a zongoraóra) előtt az alapos kézmosás is 

o Az iskola épületében kizárólag az ott dolgozók, pedagógusok és a növendékek 
tartózkodhatnak!  

o A szülőket kérjük, hogy a kapualjban, vagy az iskola udvarán várják 
gyermekeiket, a járványügyi előírások betartásával 

o A szülők előre egyeztetett hivatalos ügyintézés idejére léphetnek csak be az 
iskola épületébe 

o Az iskola épületében és a telephelyeinken a szájmaszk használata – a 
tantermeken kívül – kötelező 

o A növendékek lehetőleg pontosan a tanóra előtt lépjenek be az intézménybe 
és azt óra után hagyják el! 

o az intézmény fokozott figyelmet fordít a közös helyiségek fertőtlenítésre és a 
folyamatos takarításra 

 
 
 
Az intézkedési tervet az intézmény honlapján és az intézmény hirdetőtábláján tesszük közzé. 
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ZÁRADÉK 

Az intézményi tanács a házirendet 2020. szeptember 16 -i ülésén megtárgyalta, a benne 
foglaltakkal egyetértett. 
Sárvár, 2020. szeptember 16.  
       ………………………………………………… 
        Vida-Tóth Viktória s.k. 
        intézményi tanács elnöke 
 
A házirendet az iskola nevelőtestülete 2020. augusztus 30-i ülésén elfogadta.  
Ennek a Házirendnek a megvalósítása a fenntartóra többletkötelezettséget nem hárít. 
 
Sárvár, 2020. szeptember 1. 
                                                      
                                                                                         ……………………………………………… 
                                                                                                       Szélesi Attila s.k. 
                                                                                                        intézményvezető 
 
 

Jelen Házirendet az intézményt fenntartó Sárvári Tankerületi Központ megismerte. A 
dokumentum a fenntartóra a jogszabályokban meghatározottakon túl 
többletkötelezettséget nem tartalmaz, ezért fenntartói egyetértés, jóváhagyás nélkül is 
hatályba lép. 
 
Sárvár, 2020. szeptember 8. 
.       
       ……………………………………………… 
          Rozmán László s.k. 
        tankerületi igazgató 
 

 




