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Az Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola 

Házirendje – kivonat 
(A teljes Házirend megtalálható a honlapunk: www.aeliasabina.hu) 

Aelia Sabina Alapfokú Művészetoktatási Iskola – Budapest, 1033 Harrer Pál u. 7. 

 

1. A tanulói jogok 

A Törvény szabályozza az első osztályosok beiratkozásával a tanulói jogviszony keletkezését. Az 

Iskola a felvétel módját a felvételi vizsga előtt legalább egy hónappal hozza nyilvánosságra. 

Az iskola által biztosított hangszert a tanuló kölcsönözheti. 

Az iskola iránti nagyszámú érdeklődő miatt alapelv, hogy egy-egy tanulónak egy főtanszaka lehet. 

Ettől csak kivételes esetekben lehet eltérni (kiemelkedő tehetség, stb.). 

Az iskolai beiratkozás egy tanévre szól. 

A tanuló joga, hogy személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák. Ha úgy érzi, hogy 

erkölcsi mivoltában megsértették, érdekeinek védelmében segítséget kérhet tanáraitól, illetve írásban 

panaszt tehet az iskola igazgatójánál, és kérheti az őt ért sérelem orvoslását.  

A tanuló joga, hogy érdeklődésének megfelelően válasszon az iskola kínálta művészeti tárgyak, 

hangszerek közül. A tanár kiválasztását kérheti, de az iskola csak abban az esetben tud ennek eleget 

tenni, ha az illető tanár rendelkezik szabad hellyel, a tanár is elfogadja a kérést, és az a döntés az iskola 

érdekeit is szolgálja. 

Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki kitartó 

szorgalmat, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, illetve hozzájárul az iskola jó hírnevének 

megőrzéséhez és növeléséhez – az iskola dicséretben részesítheti, illetve jutalmazhatja. 

Az iskola ezen túlmenően jutalmazhatja azt a tanulót, aki: 

- eredményes kulturális tevékenységet folytat, 

- aki a közösségi életben tartósan jó szervező és irányító tevékenységet, vagy kiváló 

eredménnyel záruló együttes munkát végzett. 

A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes, zenekari munkát, a példamutatóan egységes helytállást 

tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

2. Tanulói kötelességek 

A tanuló kötelessége a Házirend ismerete és betartása.  

Tegyen eleget rendszeres és szorgalmas munkával, fegyelmezett magatartással tanulmányi 

kötelezettségeinek! 

Tanuljon, gyakoroljon képességeinek megfelelően! 

Kötelessége az ellenőrzőt magával hozni és naprakészen, pontos vezettetni! 

Hozza el taneszközeit, kottáit a tanítási órákra! 

A tanári utasításokat pontosan hajtsa végre! 

Tanúsítson tiszteletet a pedagógusok, valamint más iskolai dolgozók személye és munkája iránt. 

Félévkor a hangszeres tanulók meghallgatáson, tanév végén vizsgán adnak számot fejlődésükről, 

tudásukról. 

Az alapvizsgára az első félév befejezése után (legkésőbb február 15-ig) kell jelentkezni. 

A beiratkozással a tanuló egész tanévre kötelezi el magát a művészeti iskolai tanulmányokra. 

Nevelőtestület javaslata alapján versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon kell részt venni! 

A foglalkozásokon való részvétel, a távolmaradással kapcsolatos szabályok: vegyen részt a tanórákon, 

a kötelező foglalkozásokon és rendezvényeken, valamint azokon az egyéb foglalkozásokon, amelyekre 

önként jelentkezett. 

A felszerelését mindig hiánytalanul hozza magával, és azokat az órákon, foglalkozásokon időben és 

pontosan készítse elő. 

Képességeinek megfelelően dolgozzon, a vállalt feladatait lelkiismeretesen teljesítse! 

Nevelői útmutatásait szívlelje meg és segítségüket fogadja el! 

A mulasztások igazolása 

A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását 

szülői vagy orvosi írással igazolni. 

A szülő félévenként 3 egybefüggő tanítási napról való távolmaradást igazolhat, melyet a tájékozató 

füzetbe (ellenőrző könyvbe) kell bejegyezni. 

Ezen túlmenő hiányzás igazolása csak a kezelőorvos által adott eredeti, vagy legalább annak 

fénymásolt igazolásával lehetséges, melyet a tanulónak az első tanítási napon (de legkésőbb a második 

órán) kell bemutatnia. A főtárgytanár a hiányzás igazolását a naplóban adminisztrálja és az igazolást 

tárolja. 
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Az igazolás bemutatásának elmulasztása esetén a mulasztott órák igazolatlan óráknak minősülnek. 

Három igazolatlan óra esetén a tanuló szüleit írásban kell értesíteni. A hatodik igazolatlan óra esetén a 

főtárgy, illetve a kötelező tárgyat tanító tanár az igazgatót köteles tájékoztatni, hogy ő a megfelelő 

lépéseket megtegye. 

A hatodik igazolatlan óra után az iskolavezetés levélben értesíti a tanuló szüleit vagy gondviselőit a 

hiányzásról, továbbá felhívja a figyelmet az igazolatlan hiányzás következményeire. (10 igazolatlan 

óra után törölni kell a tanulót a névsorból!) 

A távolmaradás kérése, az engedélyezés rendje: 

A tanuló számára előzetes távolmaradási engedélyt a szülő írásban kérhet a tájékoztató füzetben 

(ellenőrző könyvben). Az engedély megadásáról tanévenként három egymást követő napról a főtárgy- 

és a szaktanár, ezen túl az igazgató dönt. A döntés során figyelembe kell venni a tanuló tanulmányi 

előmenetelét, magatartását, addigi mulasztásainak mennyiségét, és azok okait. 

A tanulók által bevitt dolgok bejelentését  

Az iskola nem vállal kártérítési felelősséget a tanuló tanulmányai folytatásával összefüggésbe nem 

hozható káreseményért, a folyosón vagy az épületben bárhol letett, elhagyott tárgyakért. 

A térítési díjak (tandíjak) mértékéről és fizetéséről Törvény rendelkezik. Ennek alapján 

intézményünkben a tanulóknak térítési díjat kell fizetni. Az első félévi térítési díj befizetésének 

határideje a beiratkozás (június), a második félévi térítési díj befizetésének határideje február 10-e. A 

tanév (félév) megkezdése után a befizetett térítési díjat nem áll módunkban visszafizetni! Az 

alapítványi hozzájárulás (családonként egy) időpontjai a térítési díjak befizetésével azonosak.  

3. Szülők joga: 

A szülőnek joga van az iskolával kapcsolatos információkhoz, az iskola honlapján, vagy a 

nevelőtestületi tagokon, vagy az iskolatitkáron keresztül. 

Joga van az iskolai rendezvényeket, félévi vizsgakoncerteket, tanári koncertet stb. látogatni. 

Joga van kapcsolatot tartani a gyermeket oktató szakpedagógussal. 

Rendkívüli esetekben írásos kérelmekkel az iskolavezetéshez fordulhat. 

A tanuló ellenőrzőjének gondos megőrzése és a bejegyzések folyamatos nyomon követése. 

4. Szülő kötelességek: 

Kötelessége a térítési díjak és iskolatámogatás (alapítványi támogatás) pontos, határidőre történő 

befizetése. 

Kötelessége a gyermekének vagy saját elérhetőségének adataiban történő változást 3 napon belül az 

iskolának bejelenteni. 

A kölcsönzött hangszer állagának megőrzése, tárolása, ápolása a szülő kötelessége. Az esetleges 

javítások csak szakszerűen történhetnek, melyben segítséget nyújtanak a hangszeres tanárok.  

A gyermekének kimaradását a művészeti iskolából (annak okának megjelölésével) írásban kell 

bejelentenie a pontos dátummal az időpont másnapján az iskola irodájában. 

5. A tanítási órák rendje 

A tanítási órák időtartama: hangszeres egyéni órák: „A”-tagozatos heti 2x30 perc, „B”-tagozatos heti 

2x45 perc;  

Csoportos órák (pl. szolfézs, zenekar, stb.) heti 2x45 perc (lehet 1x90 perc is, ami két tanítási órának 

számít). 

A tanítási órák (foglalkozások) látogatására engedély nélkül csak a tantestület tagjai jogosultak. 

Szülőnek, vagy más személynek az óralátogatásra az igazgató adhat engedélyt a szaktanárral történt 

előzetes egyeztetés alapján. 
 

Az iskola minden dolgozója és tanulója felelős a közösségi tulajdon védelméért, állagának 

megőrzéséért; az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért; a tűz- és balesetvédelem szabályok 

betartásáért. 
 

A Házirend egy–egy teljes példánya a következő helyeken tekinthető meg: az iskola 

fenntartójánál, az iskola igazgatójánál, a munkaközösség-vezetőknél és az intézmény honlapján. 

 

2017. május 

 Kenessey László 

 intézményvezető-helyettes 


