
AZ ÓBUDAI NÉPZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI ISKOLA 

H Á Z I R E N D J E 

 

Fenntartó : Észak-Budapesti Tankerületi Központ – 1033 Budapest, Fő tér 1.  

 

- A növendék köteles a tanórákon mindenkor pontosan és felkészülten megjelenni. A tanároknak az 

első tanóra kezdete előtt legalább tíz perccel az iskolában kell tartózkodniuk.  

Tanítási idő alatt a tanárok és egyéb zeneiskolai dolgozók az iskola épületét csak az igazgatóság 

engedélyével hagyhatják el. Ezek a rendszabályok természetesen a külső tanítási helyekre is 

érvényesek. 

- A növendék késése, vagy az órabeosztástól eltérő megjelenése miatt elmaradt órát pótolni nem 

lehet. A tanár azonban köteles elmaradt óráit pótolni, illetve megfelelő színvonalú 

helyettesítésről gondoskodni. 

 

- A tanuló vagy a szülő köteles legkésőbb a hiányzás első napján bejelenteni a mulasztás okát a 

főtárgyi tanárnak vagy az igazgatónak. Három napig terjedő mulasztás esetén a tájékoztató 

füzetben, azon túl - orvosi vagy egyéb - hivatalos igazolással köteles mulasztását igazolni. 

 

- A növendékek óráik megkezdése előtt a folyosón csendben várakoznak. 

 

- A szolfézs és egyéb csoportos órák után a tanteremben csak tanári engedéllyel lehet tartózkodni. 

 

- A tanulók az órát nem zavarhatják, a tantermekbe tanítási idő alatt benyitogatni tilos. 

 

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

igazgatósággal és a főtanszaki tanárral történt egyeztetés alapján. 

 

- Növendékeinktől elvárjuk, hogy az iskolában ápoltan és tisztán jelenjenek meg. Ünnepségeken, 

hangversenyeken, zenei versenyeken, fesztiválokon alkalomhoz illő ruhát viseljenek és 

mindenütt kulturált magatartást tanúsítsanak. 



 

- Azok a tanulók, akik bármilyen az Óbudai Népzenei Iskolát képviselő szereplésen vesznek részt, 

arra a napra felmentést kérhetnek az igazgatóságtól a főtárgyi és kötelező óráik látogatása alól. 

 

- A zeneiskola növendékei népzenei jellegű szerepléseken csak a főtárgy tanár vagy az igazgatóság 

engedélyével vehetnek részt. A főtárgy tanár az engedély megadásával egy időben megfelelő 

előadási darabot javasol a növendék részére. 

- A kötelező tárgyak óráinak látogatása alól felmentést, 

térítési díj kedvezmény iránti kérelmet és egyéb kérések engedélyezését minden tanévben újra 

kell kérni az előírt formában. Minden fajta adminisztratív jellegű ügyet a hivatalos fogadóórák 

alatt kell intézni. 

 

- Iskolánk főtárgyi szakaira minden tanévben újra be kell iratkozni az erre a célra rendszeresített 

jelentkezési lap kitöltésével. Az adatok pontosságáért a szülők, illetve a 18 éven felüli 

növendékek felelősséggel tartoznak. Ezt a tanár is köteles ellenőrízni. Minden növendék 

esetében nyilatkozatot kell tenni arra vonatkozóan, hogy tanul-e más művészetoktatási 

intézményben, és ott melyik évfolyamot végzi. 

 

- Tizennyolc éven aluli növendékeink zeneiskolai tájékoztató 

füzetüket a fő- és kötelező tárgyi órákra kötelesek magukkal vinni. A tájékoztató füzet 

megfelelő bejegyzéseit a szülővel, gondviselővel aláíratni, illetve a fő- és kötelező tárgy 

tanárával láttamoztatni kell. 

 

- A zeneiskolai térítési díjat félévente minden növendék köteles az előírt határidőn belül megfizetni, 

kivéve, ha érvényes felmentéssel rendelkezik. Térítéshátralékos tanuló a tanórákat nem 

látogathatja. / A tanulmányi eredmény alapján a térítési díjat a tanév indulásakor és a II. félév 

kezdetekor újra állapítjuk meg./Indokolt, levélben hivatalosan bejelentett kimaradás esetén a 

térítési díj időarányos részét visszafizetjük. Indokolatlan kimaradás esetén a térítési díjat az 

iskola nem fizeti vissza. 

 

- Az iskola épületének, berendezésének, hangszereinek épségben és tisztán tartása mindenkinek 



kötelessége. Rongálás, elveszés esetén az okozott kárt a tanuló (ill. adott esetben a zeneiskolai 

dolgozó) köteles haladéktalanul megtéríteni. 

 

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

rendeltetésétől eltérő igénybevétele súlyos fegyelmi vétségnek minősül, s az okozott kár 

megtérítése mellett a legszigorúbb intézkedést vonja maga után. A kölcsönzés ideje alatt a 

hangszeren sérülés vagy a tartozékban hiány mutatkoznék /szándékos vagy nem szándékos/ 

azok helyreállítási illetve pótlási költségét vállalni kell [ld. Hangszerkölcsönzési kötelezvény]. 

A zeneiskolából hangszert, vagy az intézmény tulajdonát képező egyéb tárgyat (pl. 

magnetofon), csak a tanárok tudtával, írásos kölcsönzési engedéllyel lehet kivinni. Ha tanár a 

kölcsönző, rendelkeznie kell az igazgatóság írásos engedélyével. Az engedélyek meglétét a 

gondnoknak minden esetben ellenőriznie kell. 

 

- Az iskola területén és az iskola környékén a tanulók nem dohányozhatnak. Ezt alapvető 

egészségügyi követelmények is indokolják. Az udvari dohányzóhely használata kizárólag 

tanároknak és 18 éven felüli növendékeknek engedélyezett. A kulcsot a portáról kell elkérni, és 

oda vissza kell juttatni.  

- Az iskola lépcsőházában, folyosóján, udvarán, tantermeiben hangoskodni, szaladgálni, valamint 

szemetelni szigorúan tilos! 

 

- Tanítási idő alatt a növendékek hozzátartozója vagy más idegen személy a tanteremben csak 

indokolt esetben tartózkodhat. A tanárt a teremből nem hívhatja ki. Tanítási időn kívül az iskola 

épületében tanár, vagy más dolgozó csak az igazgatóság engedélyével tartózkodhat. 

 

 - Az iskola igazgatósága a szaktanárokkal együtt gondoskodik 

arról, hogy a tanulmányi eredményben és szorgalomban kiemelkedő növendék a tanév végén 

dicsérő oklevélben vagy tárgyi jutalomban részesüljön. (könyv, kotta, hanglemez, stb.) 

 

- Az a növendék, aki az iskolai rendtartás, illetve a házirend szabályzataiba ütköző magatartást 

tanúsít, fegyelmi vétséget követ el. 

 



 - Az iskola fegyelmi büntetései a tanár részéről négyszemközt, illetve a foglalkoztatott csoport előtti 

megintésen, vagy figyelmeztetésen kívül a következők:  

 

a,Elsőfokú fegyelmi büntetés: 

A tanuló írásbeli megintése az őt tanító tanár által. 

A tanuló írásbeli megrovása az őt tanító tanár által. 

 

b,Másodfokú fegyelmi büntetés: 

Az igazgató által adott írásbeli intés. 

Az igazgató által adott írásbeli megrovás. 

 

c,Harmadfokú fegyelmi büntetés: 

Az iskolából való kizárás. A fegyelmi büntetésből 

történő kizárást az iskola vezetői tanácsa dönti el. 

A tanács határozatáról írásban kell értesíteni a tanuló szüleit, gondviselőit. 

 

 - A házirend betartása mindenkire kötelező! 

 

 

Budapest, 2017. január 1. 

 

 

Szerényi Béla 

    igazgató 
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Az Óbudai Népzeni Alapfokú Művészeti Iskola 

1036 Bp. Mókus u. 20. 

2017. február 16-án megtartott értekezletéről 

 

 

Jelenlévők: a mellékelt jelenléti ív szerint 

Jegyzőkönyvvezető: Schönekné Antóczi Éva 

 

Szerényi Béla által vezetett értekezleten az Óbudai Népzenei Alapfokú Művészeti Iskola 

tantestülete megvitatta, majd 100% arányban elfogadta a módosított Házirendet.  

 

Budapest, 2017.február 16. 

 

 

 

………………………………… ……………………………… 

      Schönekné Antóczi Éva 

          jegyzőkönyvvezető 

            Szerényi Béla 

                 igazgató 
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Hitelesítő Hitelesítő 

 

 


