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1.  Bevezető  rendelkezések 

 

A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a tanulók jogait és 

kötelességeit, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk 

minden tanulójának és dolgozójának kötelessége, megsértése fegyelmező 

intézkedést, vagy fegyelmi büntetést vonhat maga után. 

 

A házirendet 

 az iskola igazgatója készíti el, 

 a nevelőtestület fogadja el. 

 

A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 

A házirend szabályai – mint a törvény felhatalmazásán alapuló iskolai belső jogi 

normák – kötelező érvényűek az intézménnyel jogviszonyban álló tanulóra, 

pedagógusra és más alkalmazottra egyaránt, a székhelyen és valamennyi kihelyezett 

tagozaton. 

A házirend elsősorban a tanulók magatartási szabályait tartalmazza, de minden 

előírását a pedagógusoknak és más iskolai dolgozónak is alkalmazni kell. 

 

2. Az intézmény adatai 
 

Az iskola hivatalos elnevezése: 
Solti György Zeneiskola 

 
Az iskola fenntartója: 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
1051 Budapest Nádor u. 32. 
Működtető: Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata 
1126 Budapest XII., Böszörményi út 23-25. 

 
Az iskola alapító okiratának, működési engedélyének száma, kelte: 
XII/PH/12  66/1994 (II.17.) Bp. XII. ker. Önkormányzat határozat, 
Alapítás éve: 1968 

Az iskola OM azonosítója: 039741 
 

Az iskola székhelye:  
Budapest, XII. kerület 
1122 Budapest, Maros u. 54/b 
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Az intézmény típusa: 
alapfokú művészeti iskola – zenei ággal 

 
Az iskola igazgatója, a szabályzat benyújtója: 
Kocsisné Dióssy Krisztina 

 
 

Az iskola postacíme: 
1122 Budapest, Maros u. 54/b 
T:    (1) 225-0825; 225-0824 
T,F: (1) 225-0825 
e-mail: info@soltizeneiskola.hu 
honlap: www.soltizeneiskola.hu 

 
Az intézmény pecsétjeinek  felirata, lenyomata: 

 
Hosszú bélyegző:  Solti György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 

     1122 Budapest, Maros u. 54/b 
         

Körbélyegző:  Solti György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 
1122 Budapest, Maros u. 54/b 

        
A bélyegző nyilvántartási, használati rendjét külön füzetben vezetni kell. 
Az intézmény kiadományozási rendje: Az intézmény belső szabályzata szerint. 
Az intézményi bélyegzők használatára és az intézmény nevében aláírásra 
jogosultak:  -Igazgató 

   -Igazgatóhelyettesek 
   -Pedagógiai asszisztens 
   -Iskolatitkár 
 

  

 

 

3.  A tanulók jogai és kötelességei 

3.1. A tanulók jogai 

 

Az alábbi jogosultságok minden tanulót megilletnek tanulói jogviszonya alapján. 

Az iskola minden tanulójának joga, hogy 

  

 színvonalas oktatásban részesüljön, abban aktívan részt vegyen, 

 igénybe vegye az iskola létesítményeit, kedvezményeit, 

 személyiségét, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, védelmet 

biztosítsanak számára, 
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 probléma, jogsérelem esetén tanárait, vagy az iskola vezetőségét 

felkereshesse  

 érdemjegyeiről, tanári bejegyzésekről folyamatosan értesüljön, 

 részt vehessen tanulmányi versenyeken, 

 véleményt nyilváníthasson minden őt érintő kérdésben, 

 kiemelkedő tanulmányi munkájáért, szorgalmáért jutalomban 

részesülhessen. 

 családja anyagi helyzetétől függően kérelmére – indokolt esetben – 

kedvezményekben részesülhessen, 

 

 

3.2 A tanulók kötelezettsége: 

 

 A főtárgy szakokra tanévenként be kell iratkozni. A beiratkozás a 

bizonyítvány leadásával és a térítési- ill. tandíj befizetésével történik, mely 

félévi (5 hónapi) összeg. 

A térítési- ill. tandíj mérsékléséhez benyújtott kérelmeket (a 

jövedelemigazolásokkal együtt) a tanév elején az iskola igazgatójához kell 

benyújtani. Elbírálása a hatályos önkormányzati rendeletben előírtak 

szerint történik. 

 Az órák látogatása alóli felmentési kérelmét (vizsgakötelezettség 

vállalásával) szept. 20-ig az iskola igazgatójához kell eljuttatni. 

 A tanuló a kötelező és választott óráin köteles pontosan és felkészülten 

megjelenni. 

 Köteles az iskola rendezvényein az alkalomhoz illően felöltözve megjelenni 

és kultúráltan viselkedni.  

 A tájékoztató füzetet (ellenőrző) hivatalos iratnak megfelelően kezelni, 

valamennyi foglalkozásra magával vinni, a bejegyzéseket szüleivel 

(gondviselőjével) aláíratni. 

 Az esetleges hiányzást a tanuló vagy gondviselője a főtárgy tanáránál 

köteles bejelenteni. 1-3 óra távolmaradást a tájékoztató füzetben,ezt 

meghaladó hiányzást orvosi vagy egyéb hivatalos úton kell igazolni. 
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 A zeneiskola tanulója a sikeres felkészülés és előadás érdekében csak a 

főtárgy tanárának tudtával és hozzájárulásával vállalhat iskolán kívüli 

szereplést. 

 A tanuló köteles a kikölcsönzött eszközöket: hangszert és tartozékait, kotta 

stb. állapotát megőrizni.  

 Értéktárgyakat (nagyobb összegű pénzt, ékszert, mobiltelefont stb.) 

mindenki csak saját felelősségére hozhat az iskolába. 

 Tanítás alatt a tanuló a mobil telefont kikapcsolt állapotban köteles tartani. 

 

Tanítási idő alatt a tanuló hozzátartozója, vagy más idegen személy a tanteremben 

csak engedéllyel tartózkodhat.  

 

 

3.3 Fegyelmező intézkedések: 

 

 Tandíjhátralékos tanuló az órákat nem látogathatja. 

 Ha a tanuló mulasztott óráinak száma  (igazolt és igazolatlan) meghaladja 

az előírt összes óraszám egyharmadát, ill. egy adott tárgyból a tanítási 

órák 20%-át, év végi beszámolóra nem bocsátható. Kivétel, ha a 

nevelőtestület engedélyezi az osztályozó vizsga letételét. Ha a tanuló a 

tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel 

folytathatja. 

Megszűnik a tanulói jogviszonya annak, aki igazolatlanul 10 tanítási óránál 

többet mulaszt, abban az esetben, ha az iskola a szülőt legalább 2 

alkalommal írásban figyelmeztette a következményekre. 

 A zeneiskolában használt, valamint a kikölcsönzött hangszerben és egyéb 

használati tárgyakban okozott kárt meg kell téríteni, (lásd 

„Hangszerkölcsönzési kötelezvény”). Eredménytelen felszólítás esetén az 

iskola igazgatója pert indíthat a szülő (vagy felnőtt tanuló) ellen. 

 

4. Működési szabályok 
 

4.1   A tanév rendje 
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A szorgalmi idő kezdő és befejező napját - a mindenkori miniszteri rendelet alapján - 

az igazgató határozza meg. A szorgalmi idő 2 félévből áll.  

 

 A felvételi vizsga lebonyolításának rendje: 

 

A felvételi meghallgatásokat a tanév rendjéhez igazodva (április v. május hónapban) 

tartjuk. Indokolt esetben az igazgató ettől eltérhet. Előképző tanszakon felvételi 

meghallgatásra a tanév elején, a szorgalmi idő első hetében kerül sor. 

Hangszeres tanszakokon szükség szerint szeptemberben pótfelvételi tartható. 

A felvételi meghallgatásokat - felvételi bizottságot alakítva (min. 2 fő) - a szaktanárok 

végzik. A felvételi meghallgatások időpontjáról és helyéről szóló tájékoztatást 

legalább 60 nappal korábban nyilvánosságra kell hozni. 

A felvételi eredményéről a tanulókat ill. szüleiket az iskola (a meghallgatást követően 

3 héten belül) írásban kiértesíti. 

Magasabb évfolyamra történő jelentkezés esetén az osztályba sorolásról a felvételi 

bizottság különbözeti vizsga alapján dönt. 

 

 

 Beiratkozás 

 

A tanulók beiratkozása a szorgalmi idő első hetében a szaktanárnál történik a 

bizonyítvány leadásával, valamint a térítési- ill. tandíj befizetésével. 

 

 Művészeti alapvizsga és záróvizsga 

Alapfokú művészetoktatási intézményben a művészeti alapvizsgát és a záróvizsgát a 

tanév rendjében meghatározott időpontban szervezi meg az intézmény. Mindkét 

vizsgát min. 3 tagú vizsgabizottság jelenlétében kell letenni. A vizsgabizottság 

elnökét és tagjait a vizsga szervezője bízza meg. A művészeti alapvizsga és 

záróvizsga lebonyolítása a vizsgáztató intézmény feladata. 

 

4.2  A tanítás rendje 
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A zeneiskolai oktatás részben az intézmény központi épületében (Maros u.54/b), 

valamint a kihelyezett tagozatokon, a kerület közismereti iskoláinak osztálytermeiben 

folyik. 

Az oktatás – a törvényben előírtaknak megfelelően - este 20 óráig tarthat. Napi 

kezdési időpontja a közismereti iskolai tanítás befejezéséhez igazodik. 

 

 

A  tanórák  időtartama 

 

 

 Egyéni oktatásban:  az   A tagozat hangszeres órái  heti  2x30  percesek. 

   Indokolt esetben heti egy alkalomra összevonhatók, 

                                                  a   B tagozat hangszeres órái  heti  2x45  percesek, 

           melyek nem vonhatók össze. 

 Csoportos oktatásban: A tagozaton a tanítási órák heti 2x45 percesek        

(előképző, szolfézs, zeneelmélet, zeneirodalom, egyházzene, 

hangszerismeret, zenekarok). Indokolt esetben a csoportos foglakozások 

heti egy alkalomra összevonhatók. 

            B  tagozaton a tanítási órák heti 2x45 percesek,  

        melyek nem vonhatók össze. 

 A heti 1x45 perces csoportos kötelező tárgyi órák tömbösítve is 

megtarthatók. 

 

 

 

4.3   Értékelés, osztályozás 

 

A tanulók előmenetelét, teljesítményét, tanulmányi eredménye és szorgalma alapján 

havonként érdemjeggyel kell értékelni. Az érdemjegy nem lehet fegyelmezési 

eszköz. Az érdemjegyekről a tanuló szüleit, ill. gondviselőjét a tájékoztató füzet útján 

tájékoztatni kell.  A félévi ill. év végi értékelés a pedagógiai program 

követelményeinek, valamint a tanulók gyakorlati és elméleti eredményeinek 

egybevetése alapján történik. Lsd.: SZMSZ 
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4.4.  A tanulók jutalmazása 

 

A tanulók szorgalmában, tanulmányi munkájában elért kimagasló eredmények 

jutalmazása fontos pedagógiai eszköz. 

 

A tanulók jutalmazásának lehetőségei: 

  

 szaktanári dicséret, 

 tanszakvezetői dicséret, 

 igazgatói dicséret, jutalom. 

 

A jutalmazás formái: 

 

 oklevél, könyv, kotta, emléklap, 

 hangversenybérlet, operabérlet, 

 jutalom út, táborozás, tanulmányi kirándulás. 

 

A szaktanári, igazgatói dicséret záradékként bekerül a bizonyítvány és a törzslap 

„Jegyzet” rovatába.  

 

 

 

5.  A működés rendje 
 

5.1.  Az intézmény  nyitva tartása 

hétfőtől- péntekig:    8.00 – 20.00 

 szombaton:   8.00 – 13.00  

 

félfogadás: hétfőtől – péntekig   9.00 – 16.00  

(Ezen felül az épületben – a szombat-vasárnapot is beleértve – csak külön 

engedéllyel lehet tartózkodni koncertek, órapótlás, gyakorlás és próba céljából, 

21.30-ig)  
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Az intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva. A nyári tanítási 

szünet ügyeleti rendjét az igazgató tanévenként határozza meg a fenntartó 

rendelkezése alapján. 

 

 

 

 5.2.  A  térítési-  ill. tandíjfizetési kötelezettség  

 

 

Az 1993. évi LXXIX. Tv. a Közoktatásról 117. § (4.) bekezdésében foglaltak alapján 

és az Önkormányzat   9/1998 (VII. 15.) rendelete szerint a tanuló térítési- ill. tandíjat 

fizet. 

Beiratkozáskor a 21/2005.(VII.25.) OM rendelet alapján  a szülőnek írásban 

nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke - amennyiben több tanszakon tanul, vagy több 

alapfokú művészetoktatási intézménybe jár - hol kívánja térítési díj ellenében  

igénybe venni az oktatást. ( A másik iskolában tandíjat fizet!)  

A megállapított térítési- ill. tandíjat a tanév elején beiratkozáskor, és félévkor (a 

tanulmányi eredmény figyelembevételével) egy összegben kell befizetni, a 

zeneiskola központjában, félfogadási időben, melyről átvételi elismervényt adunk (ld. 

SZMSZ).   

Az Önkormányzat 9/1998 (VII.15.) rendelete alapján a szociális helyzet 

figyelembevételével lehetőség van  mérséklésre. Az erre vonatkozó kérelmeket a 

jövedelemigazolással együtt a díj kivetésétől számított 2 héten belül kell eljuttatni az 

iskola igazgatójához. 

 

5.3.  Hangszerkölcsönzés 

 

Hangszert kölcsönözni a „Kötelezvény” c. nyomtatvány kitöltésével egyidejűleg, 

csak az ezzel megbízott igazgatóhelyettes jelenlétében lehet, a tanév elején 

meghatározott napokon és időpontban. 

Egyéb leltári tárgy (kotta, kottaállvány stb.) elvitele a tagozatokra az Átvételi 

elismervény-nyel lehetséges.  
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5.4.   A zeneműtár működési rendje 

 

Gyűjteményünk elsősorban kottát, továbbá könyvet, audio-vizuális zenei tárgyú 

dokumentumokat tartalmaz. A zeneműtár nem nyilvános, csak az iskola tanárai 

használhatják.  

 

5.5 A létesítmények és helyiségek használati rendje 

 

Az intézmény dolgozói felelősek: 

 

 a tanítás helyén a rend és tisztaság megőrzéséért,  

 az energia felhasználással való ésszerű takarékoskodásért, 

 a tűz-és munkavédelmi szabályok betartásáért. 

 

 

A tanulók a helyiségeket csak pedagógus jelenlétében használhatják. Tanítási idő 

után tanuló csak külön engedéllyel, vagy szervezett foglalkozás keretében 

tartózkodhat az iskolában.  

Az igénybevevőket vagyonvédelmi kötelezettség terheli és kártérítési felelősséggel 

tartoznak. Kötelesek betartani az intézményéi tűz- és munkavédelmi utasításban 

foglaltakat. Bombariadó esetén a Tűzvédelmi szabályzatban meghatározottak 

érvényesek. 

 A tanulókkal a tanév első hetében a főtárgy tanár ismerteti a baleset-megelőzési 

szabályokat és tűzvédelmi előírásokat, és bevezeti a főtárgyi naplóba. 

 Az épület egész területén tilos a dohányzás. Dohányzásra kijelölt hely, a kerti 

kapuval szembeni épület sarok. 

 

6.  Eljárási szabályok 
 

A Házirend a nyilvánosságra hozatalának dátumától érvényes. 

Az iskola igazgatója és a pedagógusok a házirend érvényesülését folyamatosan 

figyelemmel kísérik.  

A házirendet az iskola igazgatója terjeszti az alkalmazotti közösség elé elfogadásra, 

valamint kikéri a szülői szervezet véleményét. 
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A házirendet az intézmény fenntartója hagyja jóvá. 

 

 

 
7.  Házirend közzététele 
 

A Házirend megtekinthető: 

 az intézmény épületében  

 a kihelyezett tagozatokon tanító tanároknál 

 elektronikus úton 

 

Az iskola tanárai az első szülői értekezleten (szept. első hete) ismertetik, ill. 

betekintésre átadhatják a szülőknek.  

     

8.  Záró rendelkezés, hatályba lépés 
 

A Házirendet 2013. május 5-én az iskola alkalmazotti közössége elfogadta.  

 

Hatályba lép: a fenntartó jóváhagyásakor 

 

Érvényes: visszavonásig 

 
 
                
 
..................................................................... 
 az alkalmazotti közösség képviseletében  
 
 
                                 
.                                                                                    
............................................................. 
szülői  közösség  képviselője 


