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Házirend 

 
 

 

A házirend célja és feladata 
 

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

iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 

 

- 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 

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

az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak.   

-  

- 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. 

-  

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

a házirend előírásait. 

 

Az iskola működési rendje 

 

 

Heti rend:           Hétfő:   13:30-18:30 

                         Kedd:   13:30-18:30 

                          Szerda:            13:30-18:30 

                          Csütörtök:           13:30-18:30 

                          Péntek:            13:30-18:30 

    Szombat:  9:30-18:20 
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- Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola 13:30 órától a tanítás végéig, 

illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére tudja biztosítani. 

- A tanítás kezdete 14 óra, melynek zavartalan indítása végett a szülők legkésőbb 13:55-

kor elhagyják az iskola épületét. 

 

A délutáni 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.  

      5 perc  

2. 14.-50. 15.-35.  

       15 perc 

3. 15.-50. 16.-35.  

       5 perc 

4. 16.-40. 17.-20.  

       5 perc 

 5.  17.-25 18.-10   

              

CSENGETÉSI REND Szombat 

1. 10.-00. 10. 45.  

      5 perc  

2. 10.-50. 11.-35.  

      15 perc  

3. 11.-50. 12.-35.  

      5 perc  

4. 12.-40. 13.-25.  

      5 perc  

5. 14.-30. 15.-15.  

      5 perc  

6. 15.-20 16.-05  

      5 perc  

7. 16.-10 16.-55  

       5 perc 

8. 17.-00 17.-45   

        

        

 

 

 

 

A nap zárása: 

- Az épület zárását a legkésőbb végző pedagógus végzi 

- Kikapcsolja a működő híradástechnikai és kommunikációs eszközöket 
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- Az ablakok zártságát ellenőrzi 

- Zárja az épületet 

 

 

 

A tanulói jogviszony keletkezése, megszűnése 

 
- A tanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll, amely felvétel vagy átvétel útján 

keletkezik, jelentkezés alapján. Mindkettőről az intézményvezetője dönt.  

- Az intézményben történő jelentkezés és felvétel a jelentkezési lap és a szülői nyilatkozat 

hiánytalan kitöltésével és a felvételi meghallgatáson történik, ahol a szaktanár a tanuló által 

választott tanszakra való alkalmasságát vizsgálja.  

- A következő tanévre a jelentkezési lap kitöltésével lehet, amelyet minden év augusztus 

31-ig kell eljuttatni elektronikus, postai vagy személyes úton az iskola titkárságára. 

- A felvételin történő meghallgatás tárgyáról - a helyi tanterv figyelembevételével -   és 

módjáról a szaktanár írásbeli tájékoztatót ad a szülő részére.  

- A felvételik az éves munkatervben meghatározottak szerint zajlanak.  

- A következő tanévre felvételt nyert növendéket írásban értesítjük, közzétesszük az 

intézmény hirdetőtábláján.  

- A tanulói jogviszony a beírás napján jön létre.  

- Az iskolába felvett tanulók osztályba vagy csoportba való beosztásáról a szakmai 

munkaközösség véleményének kikérésével az igazgató dönt.  

- A jogviszony megszűnését a tanuló vagy a szülő írásban kérheti az intézmény 

vezetőjének címezve, a főtárgy tanárával történt előzetes egyeztetés alapján. 

 

A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok 
 

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

egészségét és a biztonságát védő ismereteket. 

-  

- Azonnal jelezze az iskola valamelyik nevelőjének – amennyiben ezt állapota lehetővé 

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

-  

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

riasztási tervnek megfelelően az iskola épületét haladéktalanul el kell hagyni. 
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- Szúrós, éles játékszert, kést, gyújtóeszközt az iskolába hozni tilos. 

- Az iskolába hozott ékszerekért, játékokért, ruházatért, azok elvesztéséért, 

megrongálásáért felelősséget nem vállalunk. Mobiltelefont, tabletet és egyéb kommunikációs 

eszközt az iskolába csak saját felelősségre lehet behozni és azt a tanórákon használni tilos. A 

tanítási órák alatt ezen eszközöket kikapcsolt állapotban a diák táskájában kell, hogy tárolja. 

 

A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában 
 

- Köteles minden tanuló a személyi higiéniai kívánalmaknak és tanórai 

követelményeknek megfelelő felszereléssel iskolába érkezni. 

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

- 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 termek tisztaságáért – különös tekintettel a képzőművészeti teremre – a tanulók 

felelnek. Minden oktatás végén két tanuló – előre kijelölve – végzi el a takarítást és ellenőrzik 

az eszközök, rendeltetés és szabályszerű visszahelyezését a helyükre. 

 

 

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 egyszerre 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. 
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- Fertőző betegség esetén a szülőknek bejelentési kötelezettségük van.  

- 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 10 órát, úgy a szülő kétszeri írásbeli 

felszólítást kap a hiányzás igazolására. Amennyiben a szülő nem igazolja gyermeke távollétét, 

úgy az iskola a tanulói jogviszony megszüntetéséről a szülőt, illetve nagykorú gyermek esetén 

a gyermeket is. Tanulói jogviszony megszűntetését az intézmény-vezető kezdeményezheti a 

fenti módon és esetben. 

- Ha a tanuló egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen eléri az 

iskolában a tanítási órák egyharmadát és emiatt a tanuló és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási 

év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha 

a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. Osztályozó vizsga lehet 

kiállításon való részvétel, vagy az előadásban való szereplésének osztályzása. Ennek 

eldöntésére az osztályfőnök tehet javaslatot az intézmény-vezető felé, aki ezt engedélyezheti. 

- Késések kezelése: Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, a késést 

igazolnia kell a házirendben foglalt szabályok szerint. A késések idejét össze kell adni. 

Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás időtartamát, a késés egy igazolt vagy 

igazolatlan órának minősül. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról, foglalkozásról. 

 

 

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 
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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 gyermek előrehaladását a szülő az elektronikus naplóban tudja nyomon követni, 

melynek hozzáférését az e-Kréta által generált, egyéni belépési kódokkal biztosítjuk. Ezen 

belépési kódokat az iskola minden tanév legkésőbb szeptember 15-ig biztosítja és átadja a 

szülőnek. 

- A szülők tájékoztatását szolgálják a szülői értekezletek, az elektronikus napló 

rendszeres használata, a hirdetőtáblán megjelentetett információk, az iskola honlapja. A 

gyermekek adatainak védelmét az iskola köteles biztosítani. 

- A szülők az iskola által kijelölt fogadóórákon, egyéb esetekben pedig időpont-

egyeztetés után is fölkereshetik az iskola tanárait. 

- A fogadóórák időpontjait az elektronikus naplón keresztül küldjük el a szülőknek. 

- Bármely tanári bejegyzést (füzetben, elektronikus naplóban, szórólapon, dolgozaton, 

stb.) a szülők 10 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 
 

- Színházlátogatás 

- József Attila Színház: Ádámok és Évák ünnepe vagy egyéb színjátszó fesztiválon való 

részvétel 

- Fellépések 
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- „Kanyarogj” Művészeti Napok 

- I. Deim Pál Regionális Rajzverseny 

- I. Gobbi Hilda vers és prózamondó verseny 

- Kiállítások megtekintése 

- Galéria látogatások 

- Alkotó-tábor látogatás 

- Műhelylátogatás  

 

                             

                     

Szabadon választható tárgyak 
A kötelező óraszámon felül, szabadon választható tárgyakat nem biztosít az iskola. 

 

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: 

 

- tanári dicséret,  

- osztályfőnöki dicséret, 

- igazgatói dicséret, 

- nevelőtestületi dicséret. 

 

Az egész tanévben kiemelkedő teljesítményű tanulók tantárgyi, szorgalmi és magatartási 

dicséretét a bizonyítványba is be kell vezetni.  
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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. 

 

A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei   
 

Azt a tanulót, aki tanulói jogviszonyából fakadó lényeges kötelezettségeit – a tanulmányok 

teljesítését ide nem értve – folyamatosan nem teljesíti vagy a házirend előírásait megszegi, 

fegyelmező intézkedésben lehet részesíteni. 

A fegyelmező intézkedések formái:  

- tanári figyelmeztetés, intés, megrovás; 

- osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, megrovás; 

- igazgatói figyelmeztetés, intés, megrovás; 

- nevelőtestületi figyelmeztetés. 

Az iskolai fegyelmi intézkedések kiszabásánál a tett-arányos büntetés, a fokozatosság elve és 

a nevelő célzat érvényesül. 

A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el lehet tekinteni, 

s a tanulót legalább az osztályfőnöki megrovás büntetésben kell részesíteni.  

Súlyos kötelességszegésnek minősülnek különösen az alábbi esetek:  

- durva verbális agresszió;  

- a másik tanuló megverése, egyéb testi és lelki bántalmazása;  

- az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszes ital) iskolába hozatala, fogyasztása;  

- a szándékos és súlyos gondatlansággal elkövetett károkozás;  

- az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése. 

 

A tanulói jogok és kötelezettségek gyakorlásának módja 
 

- A tanuló joga, hogy véleményt nyilvánítson minden őt érintő kérdésben, továbbá 

tájékoztatást kapjon a személyét és a tanulmányait érintő dolgokról. 

- A tanulók tájékoztatása: tanári közlés, elektronikus napló, faliújság által történik. 

- Az elektronikus naplóba kerülő jegyeiről, őt érintő bejegyzésekről az adott órán, a 

tanártól folyamatosan értesül. 
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- Szóbeli, vagy aláírásával ellátott írásbeli kéréseire, felvetéseire, javaslataira érdemi 

válaszban részesül. 

- Szabad véleményt nyilváníthat az iskola működéséről. 

- Választó és választható legyen a diák érdekképviseleti szervezetekbe. 

- Joga, hogy személyiségét, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, adatait az iskola 

biztonságos körülmények között kezelje, tárolja. 

- Joga, hogy igénybe vegye az iskolában rendelkezésére álló eszközöket, jelmezeket, 

szövegkönyveket. 

- Jogai megsértése esetén panaszt nyújthat be az intézményvezetőhöz. 

- A fenntartó rendeletében előírt módon és mértékben - engedélyt kapjon a fizetési 

kötelezettségek (térítési díj vagy tandíj) mérséklésére. 

 

A diákképviselet és a diákkörök szabályozása 
 

- A tanulók képviselőik útján véleményt mondhatnak, javaslatot tehetnek az iskola életét 

érintő kérdésekre. Diákképviselő(k) útján részt vehetnek az érdekeiket érintő döntések 

meghozatalában. 

- A tanulóközösségek dönthetnek – a nevelőtestület véleménye meghallgatásával – saját 

közösségi életük tervezésében, szervezésében, valamint diákképviselők megválasztásában, 

diákönkormányzatot hozhatnak létre. 

- A diákönkormányzat használhatja az iskola irodai felszereléseit, programjaik anyagi 

támogatásáért fordulhatnak az intézményvezetőhöz. 

- Szervezett véleménynyilvánítást az iskola intézményvezetője, szaktanára, a tanulók 

nagyobb közössége kezdeményezhet. 

- A véleményezési jog szempontjából az iskola tanulólétszámának 25%-át meghaladó 

közösség minősül nagyobb közösségnek. 

 

Óvó-védő előírások 
 

- A tanuló kötelessége, hogy elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő 

ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más 

alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető 

állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlel. 



Kanyar-GO Alapfokú Művészeti Iskola 

2000 Szentendre, Rózsa utca 16. 

www.kanyargo.com 
- Az iskolába nem szabad balesetveszélyes tárgyat hozni, amennyiben ez mégis szükséges 

az órai munkához /pl. kézműves tanszakon olló, kés stb./, a használatig köteles biztonságos 

helyen tárolni. 

 

Anyagi felelősség szabályai 

 

- Ha az iskolát kár érte, az intézményvezető köteles a károkozás körülményeit 

megvizsgálni, az okozott kár nagyságát felmérni, a károkozó személyét megállapítani. Ha a 

tanuló kártérítési felelőssége megállapítható, a tanulót illetőleg a szülőt a kár megfizetésére 

írásban fel kell szólítani. 

- Kötelessége, hogy az előírásoknak (átvételi-, használatba vételi elismervény) 

megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola 

létesítményeit, felszereléseit. 

- A kölcsönzött iskolai eszközök  helyes használatára, gondozására a főtárgy tanár oktatja 

ki a tanulót. 

- A taneszközök épségének megóvása mindenkinek kötelessége. Ha a kölcsönzés ideje 

alatt az eszközön sérülés vagy tartozékhiány mutatkoznék, azok helyreállítási ill. pótlási 

költségét vállalni kell. 

- Elveszett népviseletet, jelmezt forgalmi áron kell megtéríteni, vagy azonos állagúval 

pótolni. 

 

Fizetési kötelezettségek 

 

- A térítési díj befizetésének módját, határidejét a fenntartó utasítása alapján az 

intézményvezető határozza meg, és minden évben felülvizsgálja. 

- A térítési díjak mértékéről, a kedvezményekről a beiratkozáskor – a szülői nyilatkozat 

aláírása előtt - tájékoztatni kell a szülőket. 

- A megállapított fizetési határidőtől a szülő kérésére el lehet térni, de ebben az esetben 

is a félévi, ill. a tanév végi bizonyítvány kiosztásáig a féléves díjat be kell fizetni. 

- A térítési díjak, tandíjak mértékét a fenntartó rendelettel szabályozza, a konkrét 

összegeket az előző év bekerülési költségei alapján kell kiszámítani. (A számítási tábla 

melléklete a házirendnek.) 
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Kedvezmények 

 

- A tanulót megilleti az a jog, hogy családja anyagi helyzetétől, szociális körülményeitől 

függően kedvezményben részesüljön, engedélyt kapjon a fizetési kötelezettségek mérséklésére, 

ill. a részletekben való fizetésre. 

o A jegyző által nyilvántartásba vett halmozottan hátrányos helyzetű, valamint 

a sajátos nevelési igényű tanulók mentesek a térítési díj befizetése alól. Az 

erről szóló határozat másolatát a kérelem benyújtásával egyidejűleg az 

irodában le kell adni. 

o A szociálisan rászorultak – kérelmükre - fizetési kedvezményt kaphatnak. 

Az űrlapokat az iskolatitkártól kell kérni. 

- A kérvények beérkezésének határideje: október 15, február 15. 

- A részletfizetést az intézményvezető engedélyezi. Az utolsó részlet befizetésének 

határideje december 15. ill. június 15. 

- Intézményünkben a szociális ösztöndíj és támogatás megállapítására és elosztására 

valamint a nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatásra vonatkozó törvényi rendelkezések nem 

relevánsak. 

 

 

Tanulók által készített alkotások kezelése, díjazása 
 

A tanulók tanítási órákon vagy szabadidős tevékenységük ideje alatt előállított alkotásaikat az 

iskola 2 évig megőrzi. Amennyiben az iskolai dekorációhoz felhasználásra kerülnek, a tanulói 

jogviszony megszűnése után – kérelemre- a tanulók visszakaphatják. 

 

Osztályozó vizsgák, tanulmányok alatti vizsgák rendje és módja 
 

- Az osztályozó vizsgák tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a helyi tanterv 

tartalmazza, melynek megismerésére lehetőség van a tanuló és a szülő számára is 

(www.kanyargo.com/impresszum). 

- Osztályozó vizsga lehet kiállításon való részvétel, vagy az előadásban való 

szereplésének osztályzása. Ennek eldöntésére az osztályfőnök tehet javaslatot az intézmény-

http://www.kanyargo.com/impresszum
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vezető felé, aki ezt engedélyezheti. Ellenkező esetben az adott tanév Helyi tantervében 

meghatározott tárgy és annak követelménye kérhető számon szóban avagy írásban. 

- Osztályozó vizsgára való jelentkezés határideje: minden tanév május 20-a. A 

jelentkezést írásban  - kérvény formájában a szülőnek kell megtennie – és eljuttatni 

elektronikusan, postai úton vagy személyesen a titkárságra. 

- Tanulmányok alatti vizsgát tehet az a tanuló, akinek szülője kérésére magasabb 

évfolyamba veszi fel az iskola.  Erre vonatkozó kérvényét a jelentkezési lappal együtt kell az 

iskolához eljuttatnia a fenti módok egyikén. Amennyiben a gyermek iskolánk tanulója, úgy 

különbözeti vizsgával áthelyezhető magasabb évfolyamba a szülő kérésére. Ezen kérvények 

leadási határideje: minden év augusztus 30-a. 

 

 

Az iskolai eseményeken készült fényképek kezelése 

 
Az iskolai eseményekről az intézmény honlapján, propagandaanyagban és kiadványaiban 

fényképeket, videófelvételeket, előadás részleteket, kézműves alkotásokat tesz közzé az iskola, 

amelyeken tanulók vagy tanulók csoportjai szerepelhetnek. Amennyiben az intézmény tanulója 

vagy annak gondviselője úgy nyilatkozik, hogy nem kíván szerepelni az iskola által készített 

fényképeken, azt a gondviselő és a tanuló aláírásával ellátott nyilatkozatban kell jelezni az 

intézmény vezetője számára a beiratkozásnál.  

 

 

Záró rendelkezések 
 

 

A Házirend elfogadása és jóváhagyása 
 

Ezen Házirend a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és a 20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról, illetve minden más ide vonatkozó jogszabály figyelembevételével készült.   

 

A Házirendet az intézmény vezetőjének előterjesztése után a nevelőtestület 2019. augusztus 

28. napján elfogadta. 

 

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

Köszönjük, hogy a házirend betartásával hozzájárulnak az intézményünk sikeres munkájához. 
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A Kanyar-GO Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestületének nevében: 

Szentendre, 2019. szeptember 02. 

 

 

        ……………………………. 

                                                                                        Kiss Gyuláné 

                                                                                          Igazgató 

 

A fenntartó a Házirendet jóváhagyta. 

2019. szeptember 02. 

 

 

 

 

…………………………………. 

Fenntartó  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


