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Házirend 

 
 

 

A házirend célja és feladata 
 

1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az 

iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 

 

2. A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az 

iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai 

közösségi életének megszervezését. 

 

 

A házirend hatálya 

 
1. A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, 

az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak.   

 

2. A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási 

időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program 

alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét. 

 

3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani 

a házirend előírásait. 

 

 

 

Az iskola működési rendje 

 

 

Hetirend:           Hétfő:   14-20 

                         Kedd:   14-20 

                          Szerda:            14-20 

                          Csütörtök:           14-20 

                          Péntek:            14-20 

    Szombat:  10-18 
 

 

Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 14:00 órától a tanítás 

végéig, illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére tudja biztosítani. 



Kanyar-GO Alapfokú Művészeti Iskola 

2000 Szentendre, Rózsa utca 16. 

www.kanyargo.com 
A tanítás kezdete 14 óra, melynek zavartalan indítása végett a szülők legkésőbb 13:55-kor 

elhagyják az iskola épületét. 

 

A delutáni megérkezés végső időpontja: 13:45 

 

Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő: 

 

  

CSENGETÉSI REND Hétköznap 

1. 14.-00. 14. 45.  

        

2. 14.-45. 15.-30. 15 perc 

        

3. 15.-45. 16.-30.  

        

4. 16.-30. 17.-15.  

        

              

CSENGETÉSI REND Szombat 

1. 10.-00. 10. 45.  

        

2. 10.-45. 11.-30. 15 perc 

        

3. 11.-45. 12.-30.  

        

4. 12.-30. 13.-15. 15 perc 

        

5. 14.-00. 14.-45.  

        

6. 14.-45. 15.-30. 15 perc 

        

7. 15.-45. 16.-30.  

        

8. 16.-30. 17.-15.   

        

        

 

 

 

 

A nap zárása: 

 Az épület zárását a legkésőbb végző pedagógus végzi 

 Kikapcsolja a működő híradástechnikai és kommunikációs eszközöket 

 Az ablakok zártságát ellenőrzi 

 Zárja az épületet 
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A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok 
 

1. A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, elsajátítsa és alkalmazza az 

egészségét és a biztonságát védő ismereteket. 

 

2. Azonnal jelezze az iskola valamelyik nevelőjének – amennyiben ezt állapota lehetővé 

teszi - , ha rosszul érzi magát, vagy, ha megsérült. 

 

3. A tűz-és balesetvédelmi szabályokat köteles betartani. Tűz és bombariadó esetén a 

riasztási tervnek megfelelően az iskola épületét haladéktalanul el kell hagyni. 

 

4. Szúrós, éles játékszert, kést, gyújtóeszközt az iskolába hozni tilos. 

 

5. Az iskolába hozott ékszerekért, játékokért, ruházatért, azok elvesztéséért, 

megrongálásáért felelősséget nem vállalunk. 

 

A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában 
 

1. Köteles minden tanuló a személyi higiéniai kívánalmaknak és tanórai 

követelményeknek megfelelő felszereléssel iskolába érkezni. 

 

2. Elveszett, tönkretett felszerelések pótlása a tanuló, ill. a szülő kötelessége. 

 

3. Az osztálytermekért az osztály tagjai közösen felelnek. Szándékos rongálás esetén az 

elkövető tanuló köteles az okozott kárt megtéríteni. Az osztályok tisztaságáért az osztály 

tagjai a felelősek. A nap végén a termeket tiszta, rendezett állapotban kell elhagyni.  

 

 

A tanulók helyiséghasználata 
 

A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit és ezek berendezéseit a tanítási időben és 

az után is csak pedagógusi felügyelettel használhatják. A szaktantermekben a tanulók 

csak a terembeosztásban feltüntetett időpontban tartózkodhatnak, - kizárólag a 

szaktanárok jelenlétében. Tanítási idő után tanuló csak szervezett foglalkozás keretében 

tartózkodhat az iskolában – a házirend betartásával. 

 

 

A tanulók mulasztásának igazolása 

 
 A szülő vagy gondviselő az év folyamán legfeljebb 3 napot igazolhat, amit a tájékoztató 

füzetbe kell bejegyeznie. A további hiányzásokat már orvosi vagy egyéb hivatalos 

igazolással kell igazolnia. 

 Betegség vagy hirtelen családi program esetén ennek bejelentése történjen meg 12 óráig 

az iskola telefonszámán. 

 Fertőző betegség esetén a szülőknek bejelentési kötelezettségük van.  
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 Akár egynapos, akár hosszabb mulasztás esetén a tanuló az iskolába érkezése napján 

adja le igazolását. 

 Iskolai közös programok tanítási napként regisztráltak, tehát szülői kérés nélkül 

mulasztásnak számítanak, ha azon valaki nem vesz részt. Ünnepélyes alkalmakkor a 

tanulók a megfelelő öltözékben jelenjenek meg. 

 Amennyiben az igazolatlan órák száma eléri a 6 órát, az iskola igazgatója kezdeményezi 

a tanuló jogviszonyának módosítását. 

 

 

 

 

 

A szülői jogok és kötelességek képviselete 

 
A gyermekek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, ebben az iskola kiegészítő 

szerepet játszik. Ahhoz, hogy feladatunkat megfelelően ellássuk, őszinte együttműködésre és 

folyamatos kapcsolattartásra van szükség. Ennek érdekében mindenki szíveskedjen tájékoztatni 

a nevelőt, hogy napközbeni megbetegedés esetén kit és hol értesítsünk. 

A szülő köteles tájékoztatni a nevelőt arról, ha gyermeke allergiás vagy gyógyszert szed. 

 

Az iskolánkba járó gyermekeket arra neveljük, hogy tiszteljék a felnőtteket, fogadják el társaik 

egyéniségét, másságát, legyenek képesek alkalmazkodni. Az előforduló konfliktusokat ne 

durvasággal oldják meg. Törekvéseink sikerének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az 

alapelveket erősítsék gyermekeikben.  

Ne tegyenek a gyerekek előtt indulatos, negatív megjegyzéseket mások gyermekére, ne 

biztassák gyermeküket az őket ért sérelem erőszakos megtorlására. 

 

A szülőkkel való kapcsolattartás formái: 

  
- Szülői megbeszélések,  

- Nyílt napok 

- Közös rendezvények 

- A pedagógussal történő esetenkénti megbeszélések előzetesen egyeztetett időpontban. 

 

A gyermekek adatainak védelmét az iskola köteles biztosítani. 

 

 A szülők tájékoztatása 

 

Bármely tanári bejegyzést (füzetben, ellenőrzőben, szórólapon, dolgozaton, stb.) a szülők 2 

napon belül ellenjegyeznek. Egyet nem értés esetén telefonon, avagy  szóban időpontot 

kérhetnek az adott tanártól, hogy a félreértéseket kölcsönösen tisztázhassák. Ezzel ugyanis 

elkerülhető a tanórák rendjének zavarása. 

 

Tanórán kívüli foglalkozások 
 

1. Színházlátogatás 
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2. József Attila Színház: Ádámok és Évák ünnepe vagy egyéb színjátszó fesztiválon való 

részvétel 

3. Fellépések 

 

                             

                     

A tanulók jutalmazása 
 

1.) Az iskolai jutalmazás a Pedagógiai Program alapján működik. 

 

2.) Iskolánk dicséretben részesíti, illetve jutalmazza azt a tanulót, aki képességeihez 

mérten: 

- tanulmányi munkáját kiemelkedően végzi, 

- kitartó szorgalmat, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, 

- eredményes kulturális tevékenységet folytat, 

- jól szervezi és irányítja a közösségi életet tartósan, vagy kiváló eredménnyel záruló 

együttes munkát végez, 

- egyéb módon hozzájárul az iskola jó hírnevéhez. 

 önmagához képest fejlődést mutat és kimagasló teljesítményt nyújt. 

. 

 

Az írásos dicséretek formái: 

 

- tanítói, tanári, nevelői dicséret, 

- osztályfőnöki dicséret, 

- igazgatói dicséret, 

- nevelőtestületi dicséret. 

 

Az egész tanévben kiemelkedő teljesítményű tanulók tantárgyi, szorgalmi és 

magatartási dicséretét a bizonyítványba is be kell vezetni.  

Az iskolai ünnepségeken az igazgató, a tantestület jutalomban részesítheti az arra 

érdemes tanulókat. 

 

3.)  Iskolánk dicséretben részesíti, illetve jutalmazza azt a tanulót, aki bármilyen 

formában erején felül teljesít. 
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Záró rendelékezések 
 

 

A Házirend elfogadása és jóváhagyása 
 

Ezen Házirend a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 

11/1994.(VI.08.)MKM rendelet, illetve az azt  módosító 2003. LXI. Törvény, illetve 

minden más ide vonatkozó jogszabály figyelembevételével készült. 

 

A Házirendet az intézmény vezetőjének előterjesztése után a nevelőtestület 2019. 

augusztus 28. napján elfogadta. 

 

Az elfogadás tényét a nevelőtestület képviselője az alábbiakban hitelesítő aláírásával 

tanúsítja. 

      Szentendre, 2019. augusztus 28. 

 

 

 …………………………… 

  Gregor Bernadett 

 P.H. 

 

 

 

 

A házirend az iskola tanulóira, dolgozóira és a szülőkre egyaránt kötelező érvényű.  

Köszönjük, hogy a házirend betartásával hozzájárulnak az intézményünk sikeres munkájához. 

 

A Kanyar-GO AlaMűvészeti Iskola nevelőtestületének nevében: 

Szentendre, 2019. augusztus 28. 

 

 

        ……………………………. 

                                                                                        Kiss Gyuláné 

                                                                                          Igazgató 

 

A fenntartó a Házirendet és jóváhagyta. 

2019. augusztus 28. 

     

 


