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Bevezetés 

 

A Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata meghatározza a 

Szakmai Alapdokumentumban előírt tevékenységhez, a Pedagógiai Programban kitűzött cél- 

és feladatrendszerhez a szervezeti felépítést, rögzíti a működés rendjét, a belső és külső 

kapcsolati rendszerekre vonatkozó szabályokat, biztosítja a kialakított cél- és 

feladatrendszerek, tevékenységek, folyamatok összehangolt és hatékony működését. 

 

Jogszabályi háttér 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

 A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.  (VIII. 

28.) Korm. rendelet 

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és 

kedvezményeiről 

 A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 

szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet (módosítás: 235/2016 (VII.29.) Korm. 

rend.) 

 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és 

tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 

A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja a vonatkozó jogszabályi 

rendelkezések betartásával a Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola (1193 Budapest, Irányi 

Dániel utca 2.) jogszerű, zavartalan működésének biztosítása, továbbá az intézmény 

adatainak, működési szabályainak, szervezeti felépítésének, külső-belső kapcsolataira 

vonatkozó rendelkezéseinek, a vezetők és a közalkalmazottak jogainak és feladatainak 

meghatározása. 
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1.2. A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása 

Az SZMSZ az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján az intézményi tanács, vagy az 

iskolaszék, továbbá a diákönkormányzat (ha van) véleményének kikérésével a nevelőtestület 

fogadja el és válik érvényessé. Az SZMSZ azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, 

amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges. Az 

SZMSZ elfogadásával az előző Szervezeti és Működési Szabályzat hatályát veszti. 

 

1.3. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 

A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak megtartása kötelező az intézmény 

munkavállalói, a szolgáltatásokat igénybe vevő tanulók és szülők, valamint az intézménnyel a 

nevelő-oktató munka során kapcsolatba kerülők vonatkozásában az intézményben folytatott 

nevelő-oktató munka során, továbbá mindazon külső rendezvényeken, amelyeken az 

intézmény tanulói részt vesznek. 

 

1.4. A Szervezeti és Működési Szabályzat nyilvánossága 

Az SZMSZ nyilvános. Megtekinthető az iskola nyitvatartási ideje alatt az irodában és a 

portán, valamint az iskola honlapján. A dokumentumról előre egyeztetett időpontban 

tájékoztatást adnak az intézményvezető-helyettesek, valamint az intézményvezető. 

 

1.5. Az intézmény működését és tartalmi munkáját meghatározó helyi szabályozók 

 

1.5.1 Szakmai Alapdokumentum 

A köznevelési intézmény Szakmai Alapdokumentumában a fenntartó meghatározza az 

intézmény típusát, alapfeladatát, kiegészítő tevékenységeit. A Kispesti Alapfokú Művészeti 

Iskola fenntartó által jóváhagyott Szakmai Alapdokumentuma 2019. szeptember 5. napjától 

hatályos. 

 

1.5.2 Pedagógiai Program 

A Szakmai Alapdokumentumban szereplő alapfeladatok és kiegészítő tevékenységek alapján 

a Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete elkészítette az intézmény Pedagógiai 

Programját, amely szabályozza az iskolában folyó nevelő-oktató munkát. A dokumentumról 

előre egyeztetett időpontban tájékoztatást adnak az intézményvezető-helyettesek, valamint az 

intézményvezető. 
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1.5.3 Szervezeti és Működési Szabályzat 

Az intézmény SZMSZ-e az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó 

rendelkezéseit, a nevelő-oktató munka sikeres megvalósítását szabályozó dokumentum. 

 

1.5.4 Házirend 

Az intézmény Házirendje állapítja meg a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvényben, továbbá a jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának és – a 

tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül - a kötelezettségek végrehajtásának módját, 

továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait.  

 

1.5.5 Közzétételi lista, különös közzétételi lista 

A közzétételi lista, a különös közzétételi lista biztosítja az intézmény működésének 

nyilvánosságát. 

Tartalmazza: 

- a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót, 

- a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok 

számát,  

- köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési 

kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, 

nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértékét, a fenntartó által adható 

kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is,  

- a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános 

megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános 

megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami 

Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok 

nyilvános megállapításait,  

- a nevelési-oktatási intézmény nyitvatartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési 

évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait, 

- a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét,  

- a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai 

végzettségét és szakképzettségét,  

- az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok 

számát,  
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- az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, 

fesztiválokon, kiállításokon való részvételt,  

- a megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredményeket,  

- az alapfokú művészeti iskola rendezvényeit, hagyományait,  

- a helyi kulturális életben történő szerepvállalást,  

- művészeti áganként a csoportok számát és a csoportok tanulói létszámát,  

- a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó 

jogszabályok megtartásával,  

- a Szervezeti és Működési Szabályzatot, a Házirendet és a Pedagógiai Programot 

tartalmazza. 

Az intézmény működését alapvetően meghatározó dokumentumok nyilvánosak, az iskola 

honlapján hozzáférhetők. A dokumentumok az intézményvezető által hitelesített egy 

példányát az iskola könyvtárában, titkárságán, valamint portáján el kell helyezni úgy, hogy 

azok megtekintése a szülők és a tanulók számára biztosított legyen. 

 

2. Intézményi alapadatok 

 

2.1. Az intézmény legfontosabb adatai 

Az intézmény neve: Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola 

Az intézmény székhelye, címe: 1193 Budapest, Irányi Dániel utca 2. 

Az intézmény elérhetőségei: 

 Telefon: +36 1 282 9499, +36 1 357 2874 

 E-mail: muveszeti@iskola.kispest.hu 

 Weblap: muveszeti.kispest.hu 

 

Az intézmény telephelyei: 

 Ady Endre Református Általános Iskola – 1196 Budapest, Ady Endre út 73-75. 

 Puskás Ferenc Általános Iskola – 1191 Budapest, Berzsenyi u. 8. 

 Kispesti Bolyai János Általános Iskola – 1195 Budapest, Árpád u. 14. (szünetel) 

 Kispesti Eötvös József Általános Iskola – 1191 Budapest, Eötvös u. 13. (szünetel) 

 Kispesti Erkel Ferenc Általános Iskola – 1192 Budapest, Hungária út 11. 

 Kispesti Kós Károly Általános Iskola – 1192 Budapest, Hungária út 28. 

 Kispesti Pannónia Általános Iskola – 1192 Budapest, Pannónia út 12. 

mailto:muveszeti@iskola.kispest.hu
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 Kispesti Vass Lajos Általános Iskola – 1193 Budapest, Csokonai u. 9. 

 Reménység Katolikus Általános Iskola – 1196 Budapest, Petőfi u. 56. 

 Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola – 1194 Budapest, Kisviola 

u.44. 

 Kispesti Deák Ferenc Gimnázium – 1192 Budapest, Gutenberg körút 6. (szünetel) 

 Kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium – 1191 Budapest, 

Simonyi Zsigmond utca 33. (szünetel) 

 Kispesti Gábor Áron Általános Iskola – 1196 Budapest, Nádasdy utca 98. (szünetel) 

Az intézmény OM azonosítója: 039838 

Az intézmény típusa: alapfokú művészeti iskola 

Az intézmény szakágazati besorolása: alapfokú művészetoktatás 

Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 1040 fő 

 

2.2. Az alapító és a fenntartó legfontosabb adatai 

Az alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Az alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 

Az alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. 

A fenntartó neve: Külső-Pesti Tankerületi Központ 

A fenntartó székhelye: 1181 Budapest, Üllői út 453. 

A fenntartó törzskönyvi azonosító száma: 835266 

A fenntartó adószáma: 15835262-2-43 

 

2.3. Az intézmény alaptevékenysége, feladata, a feladatellátás rendje 

(1) Az alapfokú művészeti iskola feladata, hogy kibontakoztassa a művészi képességeket, 

fejlessze a művészi tehetségeket, igény esetén felkészítsen szakirányú továbbtanulásra. 

(2) Az alapfokú művészeti iskolának legalább hat és legfeljebb tizenkettő évfolyama van, 

amelynek keretei között az oktatás előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamokon, 

zeneművészet, táncművészet ágakban folyhat. A tanuló az utolsó alapfokú évfolyam 

befejezését követően művészeti alapvizsgát, az utolsó továbbképző évfolyam elvégzését 

követően pedig művészeti záróvizsgát tehet. (2011. évi CXC. törvény 16. § (1) és (2) 

bekezdés) 

A Kispesti Alapfokú Művészeti Iskolában az oktatás zeneművészet és táncművészet ágon 

folyik. 
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Az intézmény évfolyamai (12 évfolyam): 

 előképző – 2 évfolyam 

 alapfok – 6 évfolyam 

 továbbképző – 4 évfolyam 

Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek: koncertek, 

előadások, bemutatók szervezése, hangszerkölcsönzés. 

 

2.4 Az intézmény jogi státusza, gazdálkodása 

Az intézmény az önálló költségvetési szervként működő tankerületi központ szervezeti 

egységeként működik. A fenntartó gondoskodik a Pedagógiai Programban megfogalmazott, 

az alapfeladatok ellátásához szükséges pénzeszközökről. Az intézmény vállalkozási 

tevékenységet nem folytat. 

 

2.4.1 Térítési díj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások 

(1) Az állami szerv, a tankerületi központ, az állami felsőoktatás intézmény, az 

önkormányzat, az önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési intézményekben térítési 

díj ellenében igénybevehető szolgáltatások: 

b) alapfokú művészetoktatásban a heti hat tanórai foglalkozás a főtárgy gyakorlatának és 

elméletének elsajátításához, valamint tanévenkénti egy meghallgatás és egy művészi előadás, 

valamint e szolgáltatások körében az iskola létesítményeinek, felszereléseinek használata, 

továbbá az állami vizsga és a tanulmányok alatti vizsga, 

(3) A szülői szervezet (közösség) az intézményi tanács véleményének kikérésével 

meghatározhatja azt a legmagasabb összeget, amelyet a nevelési-oktatási intézmény által 

szervezett, nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó program megvalósításánál nem lehet 

túllépni. (229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 34. §) 

(1) Az állami szerv, az állami felsőoktatási intézmény, az önkormányzat és az önkormányzati 

társulás által fenntartott köznevelési intézményekben a térítési díj összege tanévenként, a 

tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 

a) tizenöt-húsz százaléka a 34. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben, 

b) öt-húsz százaléka a 34. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott esetben tizennyolc 

éven aluli tanulóknál, 

c) tizenöt-negyven százaléka a 34. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben 

tizennyolc éven felüli, de huszonkettő éven aluli tanulóknál, 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200229.KOR#lbj89id1a7b


    A Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

11 

 

d) húsz-negyven százaléka a 34. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben. 

(229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 35. §) 

 

2.4.2 Tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások 

(1) Az állami szerv, a tankerületi központ, az állami felsőoktatási intézmény, az 

önkormányzat és az önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési intézményekben 

tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások: 

a) alapfokú művészetoktatásban a heti hat tanórát meghaladó tanórai foglalkozás, a 

tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy további 

alkalommal történő megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem áll 

tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti 

oktatásban, valamint annak, aki a huszonkettedik életévét betöltötte, 

b) a nevelési-oktatási intézményben a Pedagógiai Programhoz nem kapcsolódó nevelés és 

oktatás, valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás (229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

36. §) 

Ha a tanuló több alapfokú művészeti iskolával létesít tanulói jogviszonyt, vagy egy alapfokú 

művészeti iskolában több művészeti ág képzésében vesz részt, a tanulónak, kiskorú tanuló 

esetén a szülőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy melyik iskolában, melyik művészeti 

ágban vesz részt tandíj, illetve térítési díj-fizetési kötelezettség mellett a képzésben. Az 

intézmény vezetője köteles a szülőtől a nyilatkozatot beszerezni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    A Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

12 

 

3. Az intézmény szervezeti felépítése 

 

3.1 Az intézmény szervezeti felépítése, alá- és fölérendeltség szerint 

intézményvezető  

1. általános intézményvezető-helyettes 

 

tánc ágazat 

intézményvezető-helyettes 

 
zenei ágazat 

intézményvezető-helyettes 

  

iskolatitkár(ok) 

 

tanszakvezető könyvtáros tanszakvezetők hangszerész, 

rendszergazda 

 

 

tánctanárok, korrepetitor zenei tanszakok tanárai, korrepetitorok 
karbantartó, kertész, portás, 

takarító 

 

 

3.2 Az intézmény vezetősége, az intézményvezetés tagjai 

 

3.2.1 Az intézmény vezetősége  

 intézményvezető,  

 intézményvezető-helyettesek, 

 tanszakvezetők (munkaközösség vezetők) 

 

Az intézmény vezetősége - mint testület - konzultatív, véleményezési és javaslattevő jogkörrel 

rendelkezik. Az intézményvezető által megállapított munkaprogram alapján tanácskozik. 

Tagjai ellenőrzési feladatokat is ellátnak. Az intézményvezetőség rendszeresen 

megbeszéléseket tart, általában havonta egyszer, ill. szükség szerint. Az ülésre napirendi 

ponttól függően az intézményben működő szervezetek képviselői is meghívhatók.  

Az operatív vezetési ügyekben az intézményvezető és az intézményvezető-helyettesek heti 

rendszerességgel - előzetes egyeztetés szerint - megbeszélést tartanak. 

 

3.2.2 Az intézmény vezetője 

Az intézmény élén az intézményvezető áll, aki vezetői munkáját egy 1. általános, egy 

zeneágazati- és egy táncágazati intézményvezető-helyettessel látja el. Az intézményvezető 
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jogállását a magasabb vezető beosztás ellátásával megbízott közalkalmazottakra vonatkozó 

rendelkezések határozzák meg. 

Az intézményvezető az intézmény felelős vezetője. Felelős az intézmény szakszerű és 

törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, és dönt az intézmény működésével 

kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Feladatait 

és felelősségeit részletesen a munkaköri leírása tartalmazza. 

Az intézmény vezetése körében az intézményvezető  

- szervezi és ellenőrzi az intézmény feladatainak végrehajtását, biztosítja a szakmai 

követelmények érvényesülését,  

- döntésre előkészíti az iskola működésével, feladatellátásával kapcsolatos minden olyan 

ügyet, amelyet jogszabály nem utal más szerv, vagy személy hatáskörébe, 

- előkészíti a nevelőtestület feladatkörébe tartozó döntéseket és az iskola közalkalmazottjaival 

kapcsolatos munkáltatói intézkedések iratait,  

- jóváhagyja az iskola alapdokumentumait: a Pedagógiai Programot, a helyi tantervet, 

előkészíti a Szervezeti és Működési Szabályzatot, a Házirendet,  

- kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges 

intézkedések megtételét,  

- gyakorolja a ráruházott munkáltatói, valamint az utasítási és ellenőrzési jogokat az iskola 

közalkalmazottai felett,  

- tájékoztatást ad a fenntartónak az iskola tevékenységéről,  

- teljesíti a fenntartó által kért adatszolgáltatást,  

- szakmai értekezletet hív össze az iskola működésével kapcsolatos feladatok megoldásához 

szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerésére, az operatív feladatok irányítása 

céljából. 

Az intézményvezető a felsorolt feladatok ellátásához szükséges kiadmányozási jogot a 

jogszabályokban, illetve a KLIK kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló 2/2013. 

(I.15.) KLIKE utasításban foglaltak szerint gyakorolja, a jogszabályban meghatározott 

kiadmányozási jogát az iskola közalkalmazottjára átruházhatja.  

A fent hivatkozott utasításban az intézményvezető számára meghatározottak szerint 

kiadmányozza:  

- a jogviszony létesítése és megszüntetése kivételével az iskola közalkalmazottaival 

kapcsolatos munkáltatói intézkedések iratait,  
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- a tankerületi igazgatóval történt előzetes egyeztetést követően, az iskolában helyettesítés 

céljából, határozott időre történő jogviszony létesítésére irányuló munkáltatói intézkedést,  

- a KLIK kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, utalványozás eljárásrendjéről 

szóló szabályzata szerint az iskola jogi személyiségéhez kapcsolódó kötelezettség 

vállalásokat,  

- az iskola napi működéséhez kapcsolódó döntéseket, tájékoztatókat, megkereséseket, egyéb 

leveleket,  

- az iskola szakmai feladatai ellátásához kapcsolódó azon döntéseket, amelyek kiadmányozási 

jogát a Klebelsberg Központ elnöke a maga, vagy a központ szervezeti egysége, illetve a 

tankerületi igazgató számára nem tartott fenn,  

- a közbenső intézkedéseket,  

- rendszeres statisztikai jelentéseket, érdemi döntést nem igénylő, továbbítandó iratokat, a 

központi, illetve területi szerv által kért adatszolgáltatásokat.  

      

Az intézményvezető kötelezettségvállalási jogosultságát a KLIK kötelezettségvállalás, 

ellenjegyzésteljesítés, igazolás, érvényesítés, utalványozás rendjéről szóló szabályzata 

tartalmazza, amelyet a gazdasági elnökhelyettes által a tankerület személyi állományából, 

írásban kijelölt személy ellenjegyzése mellett, az alábbiak szerint gyakorol: 

- személyi juttatások tekintetében a kiadmányozás rendjében szabályozottak szerint, 

- pályázatok benyújtása és támogatási szerződések megkötése kizárólag szakmai 

együttműködésre, képzésen való részvételre, valamint az 5 millió Ft támogatási összeget 

meg nem haladó, 100%-os támogatás intenzitású projektek esetében. 

 

Az egységes hivatali működés – az intézményvezetők fent vázolt szakmai feladatellátásához 

szükséges önállóság biztosítása mellett – megköveteli a külső és belső kommunikációs rend 

kialakítását. Ennek megfelelően az intézményvezető a szakmai feladatai ellátása során 

kapcsolatot tart: 

- az iskola fenntartása, működtetése kérdésében a tankerület munkatársaival,  

- az intézménnyel kapcsolatos kérdésekben az illetékes önkormányzat képviselőjével, 

- az érdekképviseletekkel: a Magyar Zene- és Táncművészek Szakszervezetével, a 

Közalkalmazotti Tanáccsal, a Szülői szervezettel, az MZMSZ szervezetével. 

A médiában, illetve a nyilvánosság előtt a Klebelsberg Központot az elnök, vagy az általa 

meghatalmazott munkatárs képviseli. A központi szerv kommunikációért felelős szervezeti 
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egységével történt előzetes egyeztetést követően az iskolát érintő szakmai kérdésekben, 

illetve személyével kapcsolatban az intézményvezető illetékes. 

 

3.2.3 Az intézményvezető-helyettesek feladat-, és hatásköre 

Az intézmény vezetője a munkáját az intézményvezető-helyettesek közreműködésével látja 

el. Az intézményvezető-helyettesek az intézményvezető közvetlen munkatársai, megbízásukat 

a nevelőtestületi véleményezési jogkör figyelembevételével a tankerület igazgatója adja. A 

munkakör magasabb beosztású, megbízott vezetői feladat, amely határozott időre szól. 

Az intézményvezető-helyettesek munkájukat az intézményvezető közvetlen irányításával, 

egymással együttműködve, mellérendeltségi viszonyban végzik. Döntéseikről, 

intézkedéseikről szükség esetén egyeztetnek egymással és a vezetővel, akinek munkájuk 

során felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel tartoznak. 

 

Az 1. általános igazgatóhelyettes első számú, általános helyettesítési jogkörrel rendelkezik 

az igazgató távollétében, tanügy-igazgatási és személyi irányítási feladatokat lát el. Feladata 

az értekezletek előkészítése, szükség esetén megtartása, részt vesz az éves munkaterv 

kialakításában. (További részletezés a munkaköri leírásban.) 

 

A zenei ágazat igazgatóhelyettese általános helyettesítési jogkörrel rendelkezik az 

intézményvezető és az 1. általános igazgatóhelyettes távolléte esetén a zenei – szükség esetén 

a tánc - ágazatot érintő kérdésekben. Feladata az ágazat nevelőtestületének és az ott folyó 

nevelő-oktató munkának az irányítása, szervezése, részt vesz az éves munkaterv 

kialakításában. (További részletezés a munkaköri leírásban.) 

 

A tánc ágazat igazgatóhelyettese általános helyettesítési jogkörrel rendelkezik az 

intézményvezető és az 1. általános igazgatóhelyettes távolléte esetén a tánc – szükség esetén a 

zenei - ágazatot érintő kérdésekben. Feladata az ágazat nevelőtestületének és az ott folyó 

nevelő-oktató munkának a tervezése, irányítása, szervezése és ellenőrzése, az ágazat 

pedagógiai programjának kialakítása az igazgatóval és pedagógus társaival együttműködve. 

(További részletezés a munkaköri leírásban.) 

 

3.2.4 Az iskolatitkárok feladatköre 

Az iskolatitkárok az intézményvezető megbízása alapján feladatkörüknek megfelelően 

ellátják az intézmény gazdasági, pénzügyi, adminisztratív ügyeit. Adatokkal, kimutatásokkal 
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szolgálnak az intézmény vezetőinek, feladatuk az iskola tanulmányi ügyeinek intézése, a 

tanügyi nyilvántartások vezetése. (További részletezés a munkaköri leírásban. 

 

3.3 Intézményi testületek, közösségek 

 

3.3.1 A nevelőtestület 

A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve, 

amely nevelési és oktatási kérdésekben, az intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, 

valamint jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, véleményező és javaslattevő 

jogkörrel rendelkezik. 

A Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestületének tagja az intézmény valamennyi 

pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő 

felsőfokú iskolai végzettségű alkalmazottja.   

A nevelőtestület meghatározza működésének és döntéshozatalának rendjét, a tanév folyamán 

rendes és rendkívüli értekezleteket tart: 

 tanévnyitó értekezlet, 

 félévi értekezlet és osztályozó konferencia, 

 tanévzáró értekezlet és osztályozó konferencia, 

 egyéb nevelési és munkaértekezletek. 

 

A nevelőtestület dönt a Pedagógiai Program, az SZMSZ, a Munkaterv, a Házirend, a 

Továbbképzési Program, az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók 

elfogadásáról, a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról, a tanulók 

magasabb évfolyamba lépésének megállapításáról, a tanulók osztályozóvizsgára bocsátásáról, 

a tanulók fegyelmi ügyeiben, az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal 

összefüggő szakmai vélemény tartalmáról és jogszabályban meghatározott más ügyekben. 

A nevelőtestület véleményét ki kell kérni a felvételi követelmények meghatározásához, a 

tantárgyfelosztás elfogadása előtt, az intézményvezető-helyettesek megbízása, megbízásának 

visszavonása előtt és külön jogszabályban meghatározott ügyekben. 

Az intézményi nevelőtestület tagjainak, pedagógusainak jogait és kötelességeit a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szabályozza. Az iskola pedagógusainak munkáját 

képezi a nevelési-oktatási feladatok, a tanórán kívüli foglalkozások szervezése mellett az 

adminisztratív teendők ellátása, a tanügyi nyilvántartások elkészítése, vezetése: 

 törzslap vezetése, 
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 bizonyítvány kiállítása, 

 e-napló vezetése, 

 nyilvántartási lap vezetése, 

 továbbtanulással összefüggő nyilvántartás vezetése, 

 a hangszerkölcsönzés nyilvántartásának vezetése (kötelezvény kiállítása, ill. 

megsemmisítése), 

 adatok szolgáltatása az intézményvezetés számára. 

 

A pedagógusok növendékeiktől nem kérhetnek többletdíjazást az esetenként előforduló 

tanórákon kívüli plusz foglalkozásokért. Az intézmény területén belül a nevelőtestület tagjai 

nem adhatnak magán órákat, továbbá ehhez nem használhatják az iskola taneszközeit. 

 

3.3.2 A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, a feladatok ellátásával 

megbízott beszámolási kötelezettsége 

A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból - 

meghatározott időre vagy alkalmilag - bizottságot hozhat létre, illetve egyes jogköreinek 

gyakorlását átruházhatja a tanszaki munkaközösségre. 

Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles - a nevelőtestület által 

előre meghatározott időközönként és módon - azokról az ügyekről, amelyekben a 

nevelőtestület megbízásából eljár. 

E rendelkezéseket nem lehet alkalmazni a Pedagógiai Program, a Szervezeti és Működési 

Szabályzat, valamint a Házirend elfogadásánál. 

 

3.3.3 Szakmai munkaközösségek, a tanszakok 

A művészeti iskola szakmai munkaközösségei a tanszakok. Egy nevelési-oktatási 

intézményben legfeljebb tíz szakmai munkaközösség, hozható létre. A szakmai 

munkaközösség dönt a működési rendjéről és munkaprogramjáról, szakterületén a 

nevelőtestület által átruházott kérdésekről, az iskolai tanulmányi versenyek programjáról, 

véleményezi a nevelési-oktatási intézményben folyó pedagógiai munka eredményességét, 

javaslatot tesz a továbbfejlesztésére. 

 A Kispesti Alapfokú Művészeti Iskolában működő tanszakok: 

 billentyűs tanszak 
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 vonós tanszak 

 akkordikus tanszak 

 fafúvós tanszak 

 rézfúvós tanszak 

 zeneismeret tanszak 

 balett-néptánc tanszak 

 

A szakmai munkaközösséget munkaközösség-vezető (a továbbiakban: tanszakvezető) 

irányítja, akit a munkaközösség véleményének kikérésével az intézményvezető bíz meg 

legfeljebb öt évre. 

A tanszakvezetők feladata a tanszak munkatervének elkészítése, a munkaközösségi 

foglalkozások előkészítése, levezetése, a pályakezdők segítése, óralátogatás a tanszak 

tanárainál. A tanszakvezető félévkor és a tanév végén beszámol az általa vezetett közösség 

munkájáról, számon tartja és értékeli a tanszakon tanító nevelők munkáját, eredményeit. (A 

tanszakvezetők feladatait munkaköri leírásuk tartalmazza.) 

 A munkaközösségek szakmai, módszertani kérdésekben segítséget adnak a művészeti 

iskolában folyó nevelő-oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez, 

értékeléséhez, minőségének biztosításához. A tanszakok évente legalább három alkalommal 

értekezletet tartanak, a tanév során folyamatos kapcsolattartás mellett segítik egymás 

munkáját.  

 

3.3.4 Diákönkormányzat 

Az intézményben folyó oktatás jellege miatt az iskolában nem működik diákönkormányzat. 

 

3.3.5 Szülői szervezet 

Az iskolában a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében, az intézmény 

működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező 

szülői szervezetet (közösséget) hozhatnak létre. A szülői közösség figyelemmel kíséri a 

gyermeki, tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét, a gyermekek, 

tanulók csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet a nevelési-oktatási intézmény 

vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet 

a nevelőtestület értekezletein. 
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3.3.6 Azok az ügyek, amelyekben a szülői szervezetet az SZMSZ véleményezési joggal 

ruházza fel 

A szülői szervezet véleményét ki kell kérni az intézmény Házirendjének, Szervezeti és 

Működési Szabályzatának, Munkatervének elfogadása előtt, javaslatot tehet az iskolai élettel 

kapcsolatos ügyekben. 

 

3.3.7 Intézményi tanács 

Az iskolában a helyi közösségek érdekeinek képviseletére a szülők, a tanulók, a 

nevelőtestület, az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat, egyházi jogi 

személyek, a helyi gazdasági kamarák azonos számú képviselőjéből és a fenntartó 

delegáltjából álló intézményi tanács hozható létre.  

Az intézményi tanács dönt azokban az ügyekben, amelyekben a nevelőtestület a döntési jogot 

az intézményi tanácsra átruházza. Az intézményi tanács véleményt nyilváníthat a nevelési-

oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni az 

intézményi tanács véleményét a Pedagógiai Program, az SZMSZ, a Házirend, a Munkaterv 

elfogadása előtt. 

 

3.3.8 Közalkalmazotti tanács 

Az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozók érdekeik képviseletére 

közalkalmazotti tanácsot hozhatnak létre. A közalkalmazotti tanács feladata a munkáltatóval 

közösen megalkotott közalkalmazotti szabályzat megtartásának figyelemmel kísérése. 

 

4. Az intézmény működési rendje 

 

4.1 A munkavégzéssel kapcsolatos előírások 

Az intézményben dolgozó alkalmazottak határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban 

vannak foglalkoztatva, határozott idejű jogviszony csak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény előírásai szerint létesíthető. 

Az intézményi feladatok ellátása érdekében lehetőség van megbízásos jogviszony keretében 

külsős személyeket is alkalmazni. 

Az alkalmazottak munkavégzése az intézményvezető által megjelölt munkahelyen, a 

munkaköri leírásban rögzített feladatok szerint történik. Az alkalmazott köteles munkáját a 

tőle elvárható szakértelemmel az előírásoknak, szabályoknak megfelelően végezni. 
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4.1.1 A pedagógusok munkarendje 

A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkaideje heti 40 óra. A pedagógusok 

munkarendjüket a törvényi előírásoknak, illetve a tantárgyfelosztásnak megfelelően, 

figyelembe véve a telephelyek munkarendjét, maguk alakítják ki. 

A pedagógus a tanítási órák előtt 15 perccel köteles megjelenni munkahelyén, az órarend 

szerinti tanítási ideje alatt az intézményben tartózkodni, ahonnét idő előtt a növendék 

hiányzása esetén is csak vezetői engedéllyel távozhat. 

 

4.1.2 A munkából való távolmaradás 

A pedagógus köteles előre jelenteni a munkából való rendkívüli távolmaradását az intézmény 

vezetőjének, továbbá értesíteni a növendékeket, illetve a szülőket.  

A pedagógusnak az elmaradt óráit betegség, a növendék hiányzása, intézményi szünet, iskolai 

rendezvényeken való közreműködés és egyéb rendkívüli esetek kivételével pótolnia kell. 

Az órapótlás tényét és indokát tartalmazó kérelmét a pedagógusnak legalább három nappal a 

hiányzás előtt írásban jeleznie kell, amelyet az intézmény vezetője vagy helyettesei hagynak 

jóvá. Az elmaradt óra pótlásának időpontját a növendékkel, illetve a szülővel egyeztetni kell. 

Betegség miatti távolmaradást az adott munkanapon, legkésőbb délelőtt 10 óráig kell 

bejelenteni az intézmény vezetőjének vagy helyettesének.  

16 éven aluli gyermek után járó pótszabadság igénybevételét legkésőbb az igénybevett nap 

délelőttjén 10 óráig kell bejelenteni az intézmény vezetőjének vagy helyettesének.  

Lehetőség van rendkívüli fizetés nélküli szabadság kérésére, amelyre előzetes írásbeli kérelem 

benyújtásával, a kérelem indoklásával van lehetőség. A két héten túli rendkívüli szabadság 

engedélyezésének feltétele helyettesítő tanár biztosítása. 

 

4.2 Az intézmény működése 

 

4.2.1 Az intézmény nyitvatartása 

A művészeti iskola a szorgalmi idő alatt hétfőtől - péntekig 8-20 óráig tart nyitva. Szombati 

napokon az iskola nyitvatartása a szervezett programokhoz igazodik. 

Az iskolai munkarend az igazgató döntése alapján módosulhat az iskolai hangversenyek, 

ünnepélyek, ill. bemutatók megtartása esetén.  
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4.2.2 Hivatalos ügyek intézése 

A művészeti iskola központjában lévő irodában naponta 9-17h-ig van lehetőség a hivatalos 

ügyek intézésére. A nyári szünetben az iskolavezetés egy-egy tagja külön beosztás szerint a 

Külső-Pesti Tankerületi Központtal egyeztetett, előre meghatározott napokon és időpontban 

ügyeletet tart a központi épület irodájában. Az ügyeleti napok közzétételéről a nyári szünet 

kezdetekor az intézmény vezetője gondoskodik az iskola weblapján és a bejárati ajtaján. 

 

4.2.3 A vezetők intézményben tartózkodásának rendje  

A Kispesti Alapfokú Művészeti Iskolában tanítási idő alatt a szakmai feladatok ellátása 

érdekében az intézmény vezetője, illetve helyettesei megosztott munkabeosztásban 

tartózkodnak az intézményben. A pontos beosztás az éves munkatervben kerül megállapításra.  

Ezek az időpontok az iskolai programoknak, rendezvényeknek megfelelően módosulnak, 

melyeken előzetes egyeztetés alapján vesznek részt az intézményvezetés tagjai. Ugyancsak 

előzetes beosztás szerint látogatják az egyes tanszakok szakmai programjait, meghallgatásait, 

bemutatóit, közös óráit, vizsgáit. Az egyenletes munkamegosztáshoz szükséges előzetes 

egyeztetés koordinálása az intézményvezető feladata.  

Az iskola nyitvatartási idején belül 10-20 óráig az intézményvezető és helyettesei közül egy 

vezetőnek a székhelyen kell tartózkodnia. Amennyiben ez nem lehetséges akkor a reggeli 

nyitvatartás kezdetétől a vezetők beérkezéséig, valamint a vezetők távozásától az iskola 

zárásáig az intézmény rendjéért az arra kijelölt pedagógus, iskolatitkár, vagy portaszolgálatot 

teljesítő alkalmazott tartozik felelősséggel.  

A kijelölt közalkalmazott felel az intézmény biztonságos működéséért, felelőssége és 

intézkedési jogköre kiterjed – eltérő rendelkezés hiányában – a működéssel, a gyermekek, 

tanulók biztonságának megóvásával összefüggő és az azonnali döntést igénylő ügyekre. 

4.2.4 Az intézmény helyiségeinek használati rendje  

Az intézmény helyiségeit – a telephelyeken lévő a zeneiskola tanárai és növendékei által 

használt helyiségeket is beleértve - rendeltetésüknek megfelelően, az állagmegóvás szem előtt 

tartásával kell használni.  

A rend és a tisztaság megtartása minden tanulónak, alkalmazottnak és a külső használóknak is 

kötelessége. Az iskola minden dolgozója és tanulója felelős az energiafelhasználással 

kapcsolatos takarékoskodásért (világítás felesleges használata, vízcsapok elzárása, gázfűtéssel 

való takarékoskodás), valamint a tűz- és balesetvédelmi, illetve munkavédelmi szabályok 
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betartásáért. Az intézmény helyiségeinek tanulókra vonatkozó használati rendjéről a Házirend 

intézkedik részletesen.  

A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus felügyelete mellett 

használhatják.  

Tanítási időn kívül tanuló csak szervezett foglalkozás keretében tartózkodhat az iskolában.  

Az épületet fel kell lobogózni folyamatosan, az év minden napján. 

  

4.2.5 A belépés és bent tartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban 

a nevelési-oktatási intézménnyel 

Idegen személy, aki nem áll jogviszonyban a művészeti iskolával, az intézmény területén 

vezetői engedéllyel és csak ellenőrzés mellett tartózkodhat. A portás a jogviszonyban nem 

álló személy beérkezésekor megkérdezi látogatásának célját, szükség esetén telefonon 

engedélyt kér a beengedéséhez az intézményben tartózkodó vezetőtől vagy helyettesétől, 

majd felkíséri a látogatás céljának megfelelő személyhez. Kivételt képez ez alól az esti 

hangversenyek ideje. 

A szülők számára az iskolába való belépéshez és tartózkodáshoz nem kell külön engedélyt 

kérni gyermekeik órái, vizsgái illetve a hangversenyek ideje alatt. Egyéb időben a 

jogviszonyban nem álló személyekre vonatkozó eljárásrend vonatkozik rájuk is. 

 

4.2.6 Az intézmény könyvtárának működése  

A Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola könyvtárának működési rendjét a Könyvtár Szervezeti 

és Működési Szabályzata, valamint a Gyűjtőköri Szabályzat tartalmazza. 

 

4.2.7 Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje 

Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványokat papíralapon is hozzáférhetővé 

kell tenni. A papíralapú nyomtatványt kinyomtatása után el kell látni az intézmény 

bélyegzőjének lenyomatával, továbbá az intézményvezető aláírásával. Az így előállított 

dokumentumot a személyiségi, adatvédelmi szabályok megtartásával, a törvényi előírásoknak 

megfelelően meghatározott ideig meg kell őrizni az iskola irattárában. 

Az intézményben a 2019/2020. tanévtől elektronikus napló került bevezetésre, amelybe az 

adatokat az iskola vezetői, tanárai, valamint az adminisztrációval megbízott alkalmazottak 

rögzítik. Az elektronikus napló a KRÉTA központi rendszerében tárolja a tanulók adatait, 

osztályzatait, az órarendeket, az órák tananyagát, a hiányzásokat, a tanulókkal kapcsolatos 

minden egyéb adatot, valamint a szülőkkel való kapcsolattartást, az értesítéseket. Havonta ki 
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kell nyomtatni a pedagógusok által az adott hónapban megtartott órák, helyettesítések 

számáról készített kimutatást, azt az intézményvezető vagy helyettese aláírja és ellátja az 

intézmény körbélyegzőjének lenyomatával. A továbbiakban az iratkezelési szabályoknak 

megfelelően kell tárolni. A tanulók félévi osztályzatairól az iskola köteles papíralapú értesítőt 

küldeni az iskola körbélyegzőjének lenyomatával és az osztályfőnök aláírásával ellátva. 

Félévente ki kell nyomtatni a tanulók igazolt és igazolatlan óráit, a tanulói záradékokat. Ezt az 

intézményvezető vagy helyettese aláírja és ellátja az intézmény körbélyegzőjének 

lenyomatával. A továbbiakban az iratkezelési szabályoknak megfelelően kell tárolni. A tanév 

végén az elektronikus napló által generált anyakönyvből papíralapú törzskönyvet kell 

kiállítani, amelynek adattartalmát és formáját jogszabály határozza meg. A megjelölt 

személyek aláírásával és az intézmény kör alakú bélyegzőjének lenyomatával ellátva válik 

hitelessé. A továbbiakban az iratkezelési szabályoknak megfelelően kell tárolni. Eseti 

gyakorisággal kell kinyomtatni a tanuló által elért eredményeket, az igazolt és igazolatlan 

órák számát, a záradékokat tartalmazó iratot iskolaváltás vagy a tanulói jogviszony 

megszűnésének egyéb eseteiben. Tanév végén a végleges osztálynapló fájlokat külső 

adathordozóra kell menteni, az adathordozót az iratkezelési szabályzatban rögzítettek szerint 

archiválni szükséges. 

 

4.2.8 Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje 

Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén 

tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt 

dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak 

megfelelően. Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az 

irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát: 

 az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, 

 az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések, 

 a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések, 

 az október 1-jei pedagógus és tanulói lista. 

 

Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény bélyegzőjének 

lenyomatával és az intézményvezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni.  Az egyéb 

elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A 

dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az iskola informatikai hálózatában egy külön 

e célra létrehozott mappában kell tárolni. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai 
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rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott 

személyek (az iskolatitkár és az intézményvezető-helyettesek) férhetnek hozzá. 

A Közoktatási Információs Rendszerben (KIR) elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt 

dokumentumokon elektronikus aláírást (amennyiben van az intézményben erre lehetőség) 

kizárólag az intézmény vezetője alkalmazhat. A KIR eléréséhez felhasználói nevek, szükséges 

jelszavak megadása, a telephely szintű jogok beállításai az intézményvezetői mesterjelszó 

kezelő rendszerben történik. 

A KIR egyes alrendszereihez való hozzáférés egyedi felhasználói névvel és ehhez tartozó, 

kizárólag a felhasználó által ismert jelszóval történik. A mások által megismert jelszót 

azonnal le kell cserélni. A belépéseket a KIR naplózza. Jogosulatlan (más adataival való) 

hozzáférés esetén az okozott kárért – az intézményvezető által kezdeményezett vizsgálat 

eredménye alapján - a kárt okozó személyesen felel. 

 

4.2.9 A hangszerkölcsönzés 

A művészeti iskola mind a növendékek, mind a tanárok részére kölcsönözhet hangszereket és 

azok tartozékait tartós használatra. A növendékek részére a megfelelő hangszert a főtárgy 

tanár választja ki.  

A hangszerkölcsönzésről hangszerkölcsönzési kötelezvényt kell kitölteni, amelyen a szülő 

(ill. a kölcsönvevő tanár) teljes felelősséget vállal a hangszerért és a tartozékokért, elvesztése 

esetén a hangszert pótolja, vagy értékét megtéríti, megrongálódás esetén megjavíttatja.  

A hangszerkölcsönzési kötelezvényen a növendék és a szülő adatait pontosan ki kell tölteni, a 

hangszer gyártási, illetve leltári számát és a tartozékokat fel kell tüntetni. A hangszer értékét a 

kölcsönzés idején érvényes beszerzési ár figyelembevételével kell megállapítani.  

A hangszerkölcsönzési kötelezvényt a hangszeres szaktanár és a szülő írja alá, ezzel igazolva 

a hangszer átvételét.  

A szaktanár a kitöltött és aláírásokkal ellátott kötelezvényt leadja az iskolatitkárnak, aki a 

kölcsönzés tényét bevezeti a hangszerkölcsönzési füzetbe.  

Ha a növendék hangszert cserél (pl. kisebbről nagyobbra), új kötelezvényt kell kitölteni, az új 

hangszernek megfelelő helyes adatokkal.   

A hangszer visszahozatalakor a szaktanár ellenőrzi a hangszer állapotát és tartozékainak 

meglétét. A hangszerkölcsönzési kötelezvényt ekkor a szülő előtt meg kell semmisíteni és a 

hangszerkölcsönzési füzetből törölni kell a tartozást.  
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Haladéktalanul vissza kell hozni a kölcsönzött hangszert, ha a növendék kimarad a művészeti 

iskolából, illetve tanár esetében, ha a munkaviszonya megszűnik. Ennek ellenőrzése a főtárgy 

tanár, tanárok esetében a zenei ágazat intézményvezető-helyettesének a feladata. 

 

4.2.10 Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok ápolása 

A Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola a folyamatos megújulás mellett nagy hangsúlyt fektet 

az intézmény hagyományainak ápolására, új hagyományok kialakítására. Az iskola 

hagyományos hangversenyeinek, előadásainak, ünnepi rendezvényeinek időpontját és helyét a 

tanév helyi rendje, a tanévi munkaterv határozza meg. Az ünnepségek helyszíneként 

igyekszünk olyan kerületi intézményeket választani, amelyek lehetőséget biztosítanak a két 

ágazat számára közös produkciók létrehozására, továbbá a megfelelő befogadóképesség révén 

a szülőkön kívül a kerület lakosainak, hogy hangversenyeinkre, előadásainkra ellátogatva 

megismerjék az intézményünkben folyó munkát. 

  

Hagyományosan megrendezett előadásaink:   

 növendékhangversenyek, 

 táncbemutatók,    

 tanszaki hangversenyek,  

 tanári hangversenyek,  

 régi növendékek hangversenye, 

 zenetörténeti előadások, 

 hangszerbemutató hangversenyek, 

 kerületi rendezvények, ünnepségeken szereplés, 

 növendékeink szereplése a kerület iskoláinak rendezvényein. 

 

 

Hagyományosan megrendezett ünnepségeink:  

 A Zene Világnapja 

 Karácsonyi hangverseny 

 Félévzáró növendékhangverseny 

 A Magyar Kultúra Napja 

 Táncgála a tánc világnapja alkalmából 

 A szimfonikus zenekar tanévzáró hangversenye 

 Tanévzáró fúvószenekari hangverseny 
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 Tanévzáró növendék és művésztanári hangverseny  

 Tanévzáró ünnepély  

 

4.2.11 A tanulók munkarendje 

A tanulók munkarendjét, kötelességeit és jogait a Házirend tartalmazza, amelynek betartása 

minden az intézménnyel jogviszonyban álló növendék és alkalmazott, valamint az intézmény 

területén tartózkodók számára kötelező. 

 

4.2.12 A tanítási órák rendje 

A Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola tanítási rendje az általános- és középiskolák 

munkarendjéhez alkalmazkodik. A tanítás kora délutántól az esti órákig bezárólag a 

növendékekkel és szülőkkel egyeztetett órarend szerint folyik egyéni és csoportos órák 

keretében. 

  

Az egyéni hangszeres órák (Alapfokú és továbbképző osztályokban):   

"A" tagozatos növendékek esetében heti 2x30 percesek,  

"B" tagozatos, zenei pályára alkalmas, kiváló képességű növendékek esetében 2x45 perc 

időtartamúak. 

 

A csoportos elméleti órák:  

 zenei előképző, 

 dalos játék (kis előképző),   

 szolfézs, zeneirodalom-zenetörténet, zeneelmélet, 

 folklórismeret (3-6. alapfokú évfolyamon), 

 viselkedéskultúra (3. évfolyamon),  

 tánctörténet (9-10. továbbképző évfolyamon). 

A csoportos elméleti órák 2x60 perc időtartamúak (45 perc tanóra + 15 perc szünet), 

amelyeket pedagógiai, illetve szervezési indokok alapján összevontan is meg lehet tartani 

(heti egy alkalommal), kivéve a dalos játék és a zenei előképző, valamint a "B" tagozatos 

tanulók szolfézs óráit. 

A csoportos szolfézs, zeneirodalom-zenetörténet, illetve zeneelmélet órák látogatása kötelező 

a növendékek számára. 

A csoportos gyakorlati órák a táncágazaton 2x; 3x, illetve 4x 60 perces foglalkozások. 
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Egyéb csoportos órák:  

 szimfonikus zenekar, 

 vonószenekar, 

 fúvószenekar, 

 citerazenekar, 

 gitárzenekar,  

 kamarazene (különböző összeállítású hangszeres csoportokban),  

 csoportos hangszeres előkészítő,  

 társas ének (magánének tanszakos növendékek részére),  

 néptánc csoport,  

 klasszikus balett csoport, 

 kortárstánc csoport. 

 

Ezen órák heti óraszámait, valamint az órákon résztvevő növendékek körét a művészeti 

iskolák óraterve tartalmazza. 

Az alapfokú művészeti iskolában a főtárgy elméleti és gyakorlati oktatása, valamint a 

konzultációs tanórai foglalkozás egyéni foglalkozás keretében is folyhat. Az alapfokú 

művészetoktatás zeneművészeti ágában egy-háromfős foglalkozás tartható – az előképző 

kivételével – a tanórai foglalkozások megszervezésére rendelkezésre álló órakeret terhére heti 

három órában, ha a tanuló részére a tanítási év átlagában – jogszabályban meghatározott 

időtartamban – legalább heti négy foglalkozás biztosított, ha ennél kevesebb foglalkozás 

biztosított, heti másfél órában. Az egyéni foglalkozást az intézmény az alapfokú 

művészetoktatás zeneművészeti ágában a hangszeres és énekes főtárgyi óra esetén egy-egy 

tanuló részére biztosítja.  

Az alapfokú művészeti iskolában az adott művészeti ág céljának megfelelő művészeti csoport, 

énekkar működhet, továbbá tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, rendezvény, művészeti 

tanulmányi kirándulás szervezhető.  

Az alapfokú művészeti iskolákban a tanítási időbeosztást – a tanév rendjére, a tanítás nélküli 

pihenőnapra és a tanítási szünetre vonatkozó rendelkezések figyelembevételével – az iskola 

állapítja meg. 

Összevont osztály az alapfokú művészeti iskolában, legalább kettő, legfeljebb négy iskolai 

évfolyam tanulóiból szervezhető. 
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4.2.13 Felmentés a kötelező órák látogatása alól 

Az intézmény vezetője minden tanév szeptember 15-ig az iskola igazgatóságához benyújtott, 

kellő indokkal alátámasztott, tanári javaslattal ellátott kérvény alapján dönt a kötelező órák 

látogatása alóli felmentésekről. A felmentett tanulók félévkor és a tanév végén, az 

intézményvezető által előre kijelölt időpontban és a tantestület által meghatározott módon az 

adott tárgyból számot adnak tudásukról. 

 

4.2.14 Tanórán kívüli foglalkozások  

Az iskola növendékei a munkatervben előre meghatározott időben és módon részt vehetnek 

cserehangversenyeken, hangversenyeken, táncbemutatókon és társtanszakok előadásain. A 

művészetoktatási intézmények esetében ez "tanulmányi kirándulásnak" minősül. Amennyiben 

a tanuló szereplésére is sor kerül, lehetőség szerint biztosítani kell szaktanára részvételét. 

Tanítási napokon szervezett tanulmányi kirándulás esetében a tanulók részvételéhez az 

általános-, illetve középiskolájának, valamint a művészeti iskola vezetőjének hozzájárulása 

szükséges. A kirándulások alkalmával annyi kísérőtanárt kell biztosítani, amennyi a 

zavartalan lebonyolításhoz szükséges, de 20 tanulónként minimum 1 főt. A kísérő tanárok 

felelősek a rendért és a tanulók testi épségéért. 

A kirándulások költségeit – a szülői közösség meghallgatásával - úgy kell megállapítani, hogy 

a szülőket csak a legszükségesebb mértékben terheljék. 

Iskolai szünetben az intézmény, vagy annak egyes tanszakai önállóan, vagy más 

szervezetekkel, intézményekkel közösen zenei-, művészeti alkotó- és felkészítő táborokat 

szervezhetnek. A táborozáshoz szakmai tervet, költségvetést kell készíteni. A tábor szervezése 

előtt kötelességük a szervező pedagógusoknak az intézmény vezetésével konzultálni. A 

területi és országos szakmai versenyeken, fórumokon részt vevő tanulókat a verseny idejére 

az intézmény vezetője mentesíti a tanítási órákon való részvétel alól, esetenként kikéri a 

közismereti tanításról.  

Az intézményvezető gondoskodik arról, hogy a területi, országos versenyeken győztes, 

illetőleg helyezést elért tanulók eredményes szereplését az egész iskolaközösség megismerje. 

 

4.3 A tanév rendje 

A tanév helyi rendjét az emberi erőforrások minisztere által a tanév rendjéről kiadott EMMI 

rendelete alapján az iskola munkaterve határozza meg, amelyet a tanszakvezetők javaslata 

alapján a tantestület jóváhagyásával az intézmény vezetője készít el. A munkatervben 
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kerülnek rögzítésre az intézményi programok, értekezletek, hangversenyek, ünnepségek és 

egyéb rendezvények időpontjai. 

 

4.3.1 Értekezletek 

A nevelőtestületi értekezleteket az intézményvezető hívja össze, a munkatervben 

meghatározott napirenddel és időpontban. 

Az intézményvezető szükség esetén rendkívüli nevetőtestületi értekezlet összehívásáról is 

intézkedhet, illetve a nevelőtestülettel rövid megbeszélést tarthat. 

Az értekezlet témájától függően a nevelőtestület egyszerű szótöbbséggel határozatot hozhat, 

amely érvényes, ha az értekezleten a testület 50%-a + 1fő jelen van. Szavazategyenlőség 

esetén az intézményvezető szavazata dönt. A határozatot sorszámozni és nyilvántartásba kell 

venni. Az értekezlet jegyzőkönyvét az iskolatitkár vezeti, amelyet az értekezletet követően 3 

munkanapon belül el kell készíteni. 

 

Tanévnyitó értekezlet 

A tanév kezdetekor, legkésőbb szeptember hónap első hetében az előző tanév záró 

értekezletén meghatározott időpontban, a művészeti iskola nevelőtestülete tanévnyitó 

értekezletet tart. Az értekezleten az intézmény vezetője ismerteti a nyári szünet eseményeit, a 

tanév főbb feladatait, továbbá a tanszakvezetőkkel egyeztetett, a munkatervre vonatkozó 

javaslatait. 

 

Félévzáró értekezlet 

A művészeti iskola nevelőtestülete, legkésőbb az emberi erőforrások minisztere által a tanév 

rendjéről kiadott EMMI rendelete alapján meghatározott első félév utolsó napján félévzáró 

értekezletet tart. Az értekezletet követően kerül sor az osztályozó konferenciára. 

 

Tanévzáró értekezlet 

A nevelőtestület a munkatervben meghatározott időpontban tanévzáró értekezletet tart. Az 

értekezletet követően kerül sor az osztályozó konferenciára. Az értekezleten az intézmény 

vezetője helyetteseinek, illetve a tanszakvezetők beszámolójának figyelembevételével elemzi 

és értékeli a tanév nevelő-oktató munkáját, a munkatervi feladatok megvalósulását, felvázolja 

a következő tanév teendőit. 
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Nevelési értekezletek 

Az iskola nevelőtestülete az éves munkatervben meghatározott időpontokban havonta 

nevelési értekezleteket tart, ahol értékeli az elmúlt hónap eredményeit, meghatározza az 

aktuális feladatokat. 

 

Rendkívüli értekezlet 

Rendkívüli értekezlet összehívását az intézmény vezetőjén kívül a nevelőtestület is 

kezdeményezheti, ha azt tagjainak 1/3 része aláírásával ellátva kéri, az ok megjelölésével. A 

rendkívüli értekezletet tanítási időn kívül kell összehívni, a kezdeményezéstől számított 8 

napon belül. 

 

4.3.2 Tanévenként visszatérő programok  

 tanszaki hangversenyek, amelyek alkalmával a közösségek keresztmetszetet adnak a 

tanszakon folyó munkáról 

 tanáronkénti „osztály” hangversenyek, bemutatók 

 intézményi központi rendezvények, ünnepekhez kötődő hangversenyek 

 hangszerbemutató hangversenyek 

 felvételi meghallgatások 

 rendszeres közreműködés a kerület iskoláinak, önkormányzatának, civilszervezeteinek 

rendezvényein 

 részvétel nemzetközi, országos és regionális versenyeken, szakmai fórumokon. 

 

4.3.3 Tanórán kívüli foglalkozások   

 tanszaki meghallgatások,  

 hangversenyek, bemutatók,   

 fórumok,  

 fesztiválok,   

 versenyek. 

E rendezvényeken szereplő tanulókat az intézményvezető mentesíti a tanítási órákon való 

részvétel alól, továbbá indokolt esetben kikéri az általános, illetve középiskolai közismereti 

órákról. 
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4.4 A tanulók ügyeivel kapcsolatos szabályok 

Az állami fenntartású és az állami feladatellátásban részt vevő alapfokú művészeti iskolában 

heti hat tanórai foglalkozás biztosított térítési díj ellenében a főtárgy gyakorlatának és 

elméletének elsajátításához, valamint tanévenkénti egy meghallgatás és egy művészi előadás, 

továbbá e szolgáltatások körében az iskola létesítményeinek, felszereléseinek használata. 

Minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű tanuló, a 

testi, érzékszervi (látási, hallási), középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista 

tanuló részére az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel. (2011. évi CXC. törvény 

16. § (3) bekezdés) 

 

4.4.1 Új növendék felvétele a művészeti iskolába 

Az alapfokú művészeti iskolába külön jelentkezési lap benyújtásával kell jelentkezni. A 

felvételi eljárás rendjét az iskola vezetője határozza meg. A beiratkozás időpontját a 

beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal korábban – a helyben 

szokásos módon – nyilvánosságra kell hozni. 

Az alapfokú művészeti iskolában, ha az intézményvezető másképpen nem rendelkezett, a 

jelentkező képességeit az iskola – adott művészeti ágnak megfelelő végzettségű és 

szakképzettségű – pedagógusaiból álló bizottság méri fel. A bizottság a jelentkezők 

képességeinek felmérése után javaslatot készít az intézményvezetőnek a kérelem elbírálására, 

továbbá arra vonatkozóan, hogy melyik évfolyamra és tanszakra vegyék fel a jelentkezőt. 

Ha a tanuló az alapfokú művészeti iskola magasabb évfolyamára kéri felvételét, a jelentkezési 

lapján ezt fel kell tüntetnie. Kérelméről a bizottság különbözeti vizsga alapján dönt, az 

alapfokú művészetoktatás követelményeinek és tantervi programjának az adott évfolyamra 

meghatározott rendelkezései alapján. 

Az iskola vezetője a felvételi eljárásban a felvételről, átvételről tanulói jogviszonyt létesítő, 

vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. Az iskola vezetője köteles értesíteni a felvételi, átvételi 

kérelem elbírálásáról a szülőt a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó 

tájékoztatással, továbbá átvétel esetén az előző iskola vezetőjét is. Az iskola vezetője a 

felvételi, átvételi kérelem benyújtásával kapcsolatos ügyintézés, a határidő-számítás, a 

mulasztás elbírására és a kérelem benyújtásával kapcsolatos eljárás során a köznevelés 

rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos szabályok alapján jár el. 
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4.4.2 A vendégtanulói jogviszony létesítése  

Az alapfokú művészeti iskola tanulója az előírt követelményt – az iskolák közötti 

megállapodás alapján – másik alapfokú művészeti iskolában is elsajátíthatja.  

A tanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló a vendégtanulói jogviszonya létesítésének 

engedélyezésére a vele jogviszonyban álló iskola vezetőjének nyújtja be írásbeli kérelmét. Az 

iskola vezetője a kérelemben foglaltak alapján, a kérelem átvételétől számított tizenöt napon 

belül beszerzi a döntéshez a tanulóval vendégtanulói jogviszonyt létesítő iskola javaslatát.  

A tanulóval jogviszonyban álló iskola vezetője a benyújtott kérelemről meghozott döntéséről 

értesíti a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt, valamint a tanulóval vendégtanulói 

jogviszonyt létesítő iskola vezetőjét.  

A vendégtanuló teljesítményének értékelését a fogadó iskola végzi, és írásban értesíti a 

tanulóval jogviszonyban álló iskolát. 

 

4.4.3 A tanulói jogviszony megszűnése  

Megszűnik a tanulói jogviszonya annak, aki egy tanítási éven belül az alapfokú művészeti 

iskolában tíz tanítási óránál többet igazolatlanul mulaszt, feltéve, hogy az iskola a tanulót, 

kiskorú tanuló esetén a szülőt legalább két alkalommal, írásban figyelmeztette az igazolatlan 

mulasztás következményeire.  

Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a tanítási 

órák egyharmadát eléri, 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.  

A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el és legfeljebb húsz óráig tarthat. Ha a tanuló 

egy vagy több tantárgy több évfolyamra megállapított követelményeit egy tanévben teljesíti, 

osztályzatait minden érintett évfolyamra meg kell állapítani. Ha a tanuló több iskolai 

évfolyam valamennyi követelményét teljesíti, az osztályzatokat valamennyi elvégzett 

évfolyam bizonyítványába be kell jegyezni. Ha a tanuló nem teljesíti az iskolai évfolyam 

valamennyi követelményét, az egyes tantárgyak osztályzatát a törzslapján valamennyi 

elvégzett évfolyamon fel kell tüntetni és a vizsga évében ezt követően az adott évben 

kiállításra kerülő év végi bizonyítványba be kell írni. E rendelkezéseket kell alkalmazni abban 

az esetben is, ha a tanulót az alapfokú művészeti iskola magasabb évfolyamára vették fel. 
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4.4.4 Beiratkozás a művészeti iskolába 

A beiratkozás a Kispesti Alapfokú Művészeti Iskolába az intézmény központjában történik. 

Az új növendékeknek be kell iratkozniuk, erről nyilvántartási 1ap készül, illetve azt vezetni 

kell. Az adatváltozásokat 8 napon belül jelentenie kell a növendéknek, kiskorú növendék 

esetén a szülőnek. (Minden változás a bejelentést követően azonnal bejegyzendő!) 

A régi növendék számára beiratkozás nincs, de jelezniük kell, hogy művészeti iskolai tanulói 

jogviszonyukat a következő tanévben is folytatni kívánják. Ezt a bizonyítványuk 

visszahozásával kell megtenniük, mindig az új növendékek beiratkozásának napján. A 

beiratkozás napját meg kell határozni a tanévi munkatervben és azt a beiratkozás előtt – 

minimum 30 nappal korábban - nyilvánosságra kell hozni a helyben szokásos módon. 

 

4.4.5 Továbbtanulás  

A növendék a művészeti iskola alapfokú évfolyamáról a továbbképző évfolyamba akkor 

léphet, ha - jogszabályban meghatározottak szerint szervezett - művészeti alapvizsgát tett. 

A művészeti iskola alapfokú osztályaiból sikeresen vizsgát tett tanuló tanulmányait 

továbbképző osztályokban, vagy sikeres felvételi esetén művészeti szakgimnáziumban 

folytathatja. A művészeti iskola befejezése után a növendék művészeti záróvizsgát tehet.  

A zenei pályára készülő, illetve középfokon tovább tanulni szándékozó tanulónak minél 

korábban ajánlatos tájékoztatnia főtárgy tanárát, hogy „B” tagozatos osztályba sorolása 

megtörténjen.  Felvételi jelentkezését (beiskolázását) csak a főtárgy tanára és elmélet tanára 

egyetértése mellett javasoljuk, támogatjuk. 

 

4.4.6 Kimaradás a művészeti iskolából  

Törölni kell a növendékek névsorából a tanulót: 

 ha tanév közben bejelenti kimaradási szándékát, (kiskorú tanuló esetén a szülő, 

gondviselő írásos kérelme szükséges),  

 ha az alapfokú művészeti iskolában igazolatlanul 10 tanítási óránál többet mulaszt, 

feltéve, hogy az iskola a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt legalább két 

alkalommal, írásban figyelmeztette a mulasztás következményeire, 

 ha jogerős fegyelmi határozat alapján megszűnt tanulói jogviszonya,   

 ha a tanulót másik iskola átvette,  

 az utolsó alapfokú évfolyam utolsó napján, ha a tanuló nem tesz művészeti 

alapvizsgát,  
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 az utolsó továbbképző évfolyam záróvizsga letételének napján, vagy az utolsó 

évfolyamot tanúsító bizonyítvány kiállításának napján,  

 ha a tanuló térítési díjának befizetését az évente kihirdetett határidőig nem 

teljesítette.  

A főtárgy tanár köteles azonnal bejelenteni a növendék kimaradását az irodában. 

 

4.4.7 A tanuló értékelése  

A pedagógus a tanuló tudását, teljesítményét tanítási év közben rendszeresen, legalább 

havonta egy érdemjeggyel értékeli. Az osztályzás a tantervi követelmények, valamint a 

tanulók gyakorlati és elméleti tudása alapján történik.  

Az előképző évfolyamokon, továbbá a kamarazene, a hangszeres kötelező, a társas ének és a 

zenekar tantárgyak esetében a tanuló szöveges értékelése, minősítése: kiválóan teljesített, jól 

teljesített, megfelelően teljesített, felzárkózásra szorul. 

Az alapfok és továbbképző évfolyamokon a főtárgy, a szolfézs, a zeneelmélet, a 

zeneirodalom, valamint a tánc-tanszakok esetén a tanuló osztályzatot kap, amelyet betűvel és 

számmal is jelölni kell. Az adható osztályzatok: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), 

elégtelen (1). 

Az érdemjegyekről a tanuló szülőjét - felnőtt tanulók kivételével - az e-napló, illetve az 

ellenőrző útján tájékoztatni kell. 

 

Félévi és tanév végi osztályzás a zenei ágazaton 

A tanulók munkáját - kivéve a hangszeres és művészeti előképző tanulóit - félévkor és tanév 

végén osztályozni kell. A félévi, illetve a tanév végi osztályzatnak a tanuló félévi, illetve 

egész évi munkáját, valamint a tanév végi beszámolón nyújtott teljesítményét kell tükröznie. 

Az első félév végén a növendékek félévi meghallgatáson vesznek részt, bizottság előtt. A 

meghallgatás nyilvános, szülők, hozzátartozók részvétele hallgatóságként engedélyezett. A 

félévi osztályzatot a szaktanár állapítja meg az I. félév érdemjegyei alapján. 

A tanév végén hangszeres tárgyból, hangszeres előképzőből, az adott művészeti szakból, 

valamint szolfézsból, zeneelméletből és zeneirodalomból bizottság előtt beszámolót kell tenni. 

Az év végi beszámoló (vizsga) nem nyilvános. A beszámolón az érdemjegyet a főtárgy tanár 

javaslata alapján a bizottság állapítja meg. A bizottság elnöke az intézményvezető, 

intézményvezető-helyettes, tanszakvezető, ill. szaktanácsadó. A bizottság tagjai: a tanuló 

főtárgy tanára és még egy, lehetőleg azonos vagy rokon szakos tanár. A nagyobb létszámú 

tanszakok esetében lehetőleg minden azonos szakos tanárnak jelen kell lennie. 
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Félévi és tanév végi osztályzás a tánc ágazaton 

A tanulók munkájának félévi és tanév végi értékelése azonos a zenei ágazattal. A tánc ágazat 

félévi és év végi vizsgái színpadi előadás formájában zajlanak, amelyek mindkét esetben 

nyilvánosak. 

 

További előírások 

Egész évi munkája alapján osztályozandó az a tanuló, aki betegség vagy testi sérülés miatt 

nem tud megjelenni a beszámolón. Távolmaradásának okát orvosi igazolással kell 

bizonyítania. Ebben az esetben a bizonyítvány és a törzslap megjegyzés rovatában fel kell 

tüntetni, hogy a tanév végi beszámolón nem vett részt. 

A tanév végi beszámolóra nem bocsátható és nem osztályozható az a növendék, akinek a 

tanév folyamán igazolt és igazolatlan mulasztásai együttesen meghaladják az előírt kötelező 

óraszám egyharmadát, kivéve, ha a tananyagot elsajátította és tantestületi engedéllyel 

beszámolót tesz. 

Az osztályzatokat félévkor számjeggyel a tájékoztató füzetbe és az e-naplóba, év végén az e-

naplóba, a törzslapra és a bizonyítványba szójeggyel és számjeggyel, ill. a hangszeres és 

művészeti előképző, kamarazene, hangszeres kötelező, zenekar, társas ének az előírt szöveges 

minősítéssel kell beírni. 

 

Szorgalom 

A főtárgyi és szolfézs tárgyakban tanúsított szorgalmat havonként folyamatosan értékelni kell. 

A szorgalom értékelése osztályzattal történik: példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2). A hó 

végi osztályzatokat és a félévi minősítést a tájékoztató füzetbe és az e-naplóba, a tanév végi 

értékelést pedig a törzslapra, a bizonyítvány megfelelő rovatába és az e-naplóba kell 

bevezetni. 

A 3 órát meghaladó igazolatlan mulasztás esetében a "változó" minősítésnél jobb nem adható. 

 

Javítóvizsga 

Főtárgyból és a kötelező tantárgyakból az év végén kapott elégtelen osztályzat esetében a 

javító vizsga letételére az augusztus 15-31-ig terjedő időszakot kell kijelölni az 

intézményvezetőnek és a helyben szokásos módon közzétenni a javítóvizsga időpontját. Erről 

és a vele kapcsolatos további tudnivalókról a tanuló szüleit a tanév végén írásban értesíteni 

kell. 



    A Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

36 

 

Amennyiben a növendék a javítóvizsgán önhibájából nem jelenik meg, művészeti iskolai 

tanulmányait csak osztályismétléssel folytathatja. 

A javítóvizsgát bizottság előtt kell megtartani, amelynek elnöke az intézményvezető, illetve 

egyik helyettese, tagjai a szaktanár és legalább még egy azonos vagy rokon szakos tanár. 

A vizsga eredményét a főtárgy tanár vezeti be a törzslapra és a bizonyítványba. A záradékot 

az intézményvezető és a főtárgy tanár írja alá, az eredményhirdetés a bizonyítvány 

kiosztásával történik.  

Amennyiben a növendék a javítóvizsgán önhibáján kívül (betegség, baleset stb.) nem tud 

megjelenni, pótló vizsga jelölhető ki számára. 

  

Összevont beszámoló 

Rendkívüli előrehaladás esetében az intézményvezető - a tanuló, a szülő írásbeli kérésére és a 

tanszakvezető, illetve a szaktanár javaslatára - engedélyt adhat évközi beszámoló teljesítésére.  

Az évközi beszámoló eredménye az e-naplóba és a bizonyítványba, továbbá a törzslap 

megfelelő rovatába kerül bejegyzésre. 

 

Felsőbb osztályba lépés 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi 

követelményeket sikeresen teljesítette. 

Az iskola vezetője a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti az iskola első 

évfolyamának megismétlését, akkor is, ha a tanuló az előírt tanulmányi követelményeket 

sikeresen teljesítette. Ebben az esetben a megismétlésre kerülő évfolyamról nem kap 

bizonyítványt a tanuló. 

Az alapfokú művészeti iskola alapfokú évfolyamáról a továbbképző évfolyamba az léphet, aki 

- jogszabályban meghatározottak szerint szervezett - művészeti alapvizsgát tett. 

 

Osztályfolytatás  

Az a tanuló, aki önhibáján kívül az osztály anyagát elvégezni nem tudta, osztályfolytatás 

iránti kérelemmel fordulhat az igazgatósághoz, amelyet a szaktanár is véleményez. A 

tanszakvezető javaslata és egyetértése alapján az osztályfolytatási engedélyt az 

intézményvezető adja meg. Ebben az esetben a tanuló osztályzatot nem kap a megfelelő 

rovatba az "OF" rövidítés kerül. Szorgalomból viszont változatlanul kap minősítést.  
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Az a tanuló, akinek igazolt és igazolatlan mulasztásai az összes óraszám egyharmadát 

valamely tárgyból meghaladják, a következő tanévben osztályát folytathatja, illetve az 

igazgató engedélyével és a tantestület határozatával beszámolót tehet.  

Ugyanabban az osztályban egy-egy tárgyból is lehet a tanulmányokat folytatni. Ebben az 

esetben a tanuló a többi tárgyból magasabb osztályba léphet. 

 

4.5 A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

 

4.5.1 Belső ellenőrzésre jogosultak 

 intézményvezető 

 intézményvezető-helyettesek 

 tanszakvezetők 

Az iskola vezetője az intézményben folyó tevékenységeket ellenőrizheti. Közvetlenül 

ellenőrzi az intézményvezető-helyettesek munkáját, amely történhet írásbeli, illetve szóbeli 

beszámoltatás keretében. 

Az intézményvezető-helyettesek ellenőrzési munkájukat a vezetői feladatmegosztásnak 

megfelelően saját területükön végzik. 

A tanszakvezetők ellenőrzési feladataikat a munkaközösség tagjainál a szaktárgyukkal 

összefüggő területeken látják el. Tapasztalataikról folyamatosan tájékoztatják az 

intézményvezetőt, vagy a helyetteseket. 

 

4.5.2 Az ellenőrzés módszerei 

 a tanórák, közös-órák, meghallgatások, félévi meghallgatások, év végi 

beszámolók, tanszaki hangversenyek, osztály hangversenyek, táncbemutatók 

látogatása,  

 az intézmény valamennyi tanszakát érintő iskolai előadásokon való részvétel, a 

tanulói produkciók kiértékelése,  

 a kerületi és kerületen kívüli szereplések, előadások tapasztalatainak 

megbeszélése,  

 az írásos dokumentumok (e-napló, törzslap, nyilvántartási lap, térítési díj 

fizetésének lapja, hangszerkölcsönzési napló) helyes vezetésének ellenőrzése, 

 írásbeli, illetve szóbeli beszámoltatás. 

A belső ellenőrzés megszervezéséért és a hatékony lebonyolításáért az intézmény vezetője a 

felelős. 
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4.5.3 Ellenőrzési terv készítése 

Az intézmény ellenőrzési tervét, amely tartalmazza az ellenőrzés konkrét területeit, tartalmát, 

módszereit és az ütemezést, az éves munkaterv részeként az intézményvezető készíti el. 

 

4.5.4 Az ellenőrzés tapasztalatainak kiértékelése 

Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, továbbá szükség esetén a tanszak 

tanárainak, vagy a tantestület tagjainak bevonásával meg kell beszélni. Az általános 

tapasztalatokat a nevelőtestületi értekezleten összegezni és értékelni kell a feladatok egyidejű 

meghatározásával egybekötve. 

 

4.6 Az intézményi közösségek közötti kapcsolattartás formái és rendje 

A művészeti iskola működési formájából adódóan fontos szerepe van az egyes közösségek 

közötti, valamint a belső és külső szervezetekkel való kapcsolattartásnak. Az egymás közötti 

kommunikáció során a felek a célnak legjobban megfelelő eszközök megválasztásával 

igyekeznek hatékonyabbá tenni az információáramlást. 

A kapcsolattartás általános formái: 

 megbeszélés, értekezlet, 

 iskolai hirdetőtábla, 

 e-mail, postai küldemény, 

 telefon, 

 iskolai weblap, 

 média, közösségi média 

 

4.6.1 A zenei és tánc ágazat közötti kapcsolattartás rendje  

A különböző ágazatok közötti kapcsolattartás rendkívül fontos. A táncágazatot irányító 

intézményvezető-helyettes gondoskodik arról, hogy a pedagógusokat és a tanulókat érintő 

intézkedések az ágazat telephelyén kellő időben és módon kihirdetésre kerüljenek. Az első 

általános intézményvezető-helyettes és a táncágazat intézményvezető-helyettese heti egy 

alkalommal rendszeresen munkamegbeszélést tart. 
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4.6.2 A tanszaki munkaközösségek együttműködése és kapcsolattartásának rendje 

A Kispesti Alapfokú Művészeti Iskolában működő tanszaki munkaközösségek szoros 

együttműködésben végzik munkájukat. A tanszakvezetők által, az igazgató felkérésére részt 

vesznek az intézmény vezetőségi értekezletein. Az értekezletek során a tanszakvezetők többek 

között részt vesznek: 

 az intézményi tantermek elosztásában, 

 a munkatervben lévő terminusok megtervezésénél, 

 a tárgyi eszközök, hangszerek, jelmezek, felszerelések beszerzésének tervezésénél, 

 az intézményi programok kialakításánál. 

A munkaközösségek vezetőit a rendkívüli tanszakvezetői értekezletek összehívásáról a 

tárgynap előtt legalább három munkanappal korábban értesíteni kell. 

A nevelőtestület és a szakmai munkaközösségek kapcsolatát az intézményvezető, az 

intézményvezető-helyettesek és a munkaközösség-vezetők (tanszakvezetők) szervezik. 

A nevelőtestület döntését, javaslatát és véleményét a munkaközösségek előzetes állásfoglalása 

alapján alakítja ki. A munkaközösség-vezető a nevelőtestületi értekezleten szóban ismerteti a 

munkaközösség álláspontját. Az intézmény éves munkatervének elkészítéséhez a 

tanszakvezető írásban, tanszaki munkaterv formájában nyújtja be a munkaközösség javaslatát, 

valamint ugyancsak írásban nyújtja be a munkaközösség működési területére vonatkozó 

beszámolót az intézményi munkát átfogó elemzés-értékelés készítéséhez. 

 

4.6.3 A szülői szervezettel való kapcsolattartás rendje 

A szülői szervezet képviselőjét meg kell hívni a nevelőtestületi ülés azon napirendi pontjának 

tárgyalásához, amelyekben a szülői szervezet egyetértési vagy véleményezési jogosultsága 

van. A szervezet vezetőjével a kapcsolattartás telefonon, e-mailben, valamint személyes 

megbeszélés formájában történik a szülőket, növendékeket érintő ügyek kapcsán. 

Ha a szülői szervezet az intézmény működésével kapcsolatban valamilyen kérdésben 

véleményt nyilvánított, vagy javaslatot tett, a nevelőtestület tájékoztatásáról és a javaslat 

előterjesztéséről az intézményvezető gondoskodik. 

 

4.6.4 Az intézményi tanáccsal való kapcsolattartás rendje 

Az intézményi tanáccsal a kapcsolattartás megbeszélés formájában, valamint telefonon és e-

mailen keresztül történik. 
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Az intézményvezető felkérésre személyesen vagy e-mailben tájékoztatja az intézményi 

tanácsot a pedagógiai munka aktuális kérdéseiről. 

 

4.7 A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja 

A Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola munkája során szoros kapcsolatot ápol az intézménybe 

járó tanulók szüleivel, kerületi, fővárosi, országos és nemzetközi szakmai szervezetekkel, 

társintézményekkel. A pedagógiai szakszolgálatokkal, a gyermekjóléti szolgálattal, valamint 

az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval az iskola nem áll 

közvetlen kapcsolatban. A pedagógiai szakmai szolgáltatásokat nyújtó Budapesti Pedagógiai 

Oktatási Központ a pedagógus továbbképzés, a pedagógiai értékelés, a tanügy-igazgatási 

szolgáltatások révén áll kapcsolatban az intézménnyel.  A külső kapcsolattartás rendszerének 

szervezéséért, működtetéséért az intézmény vezetője és helyettesei felelősek. A 

kapcsolattartás történhet megbeszélések formájában, e-mailben, levélben, webes felületen 

illetve telefonon. 

 

4.7.1 Kapcsolattartás a szülőkkel 

A művészeti iskola pedagógusai révén és a KRÉTA rendszerén keresztül folyamatos 

kapcsolatban áll a szülőkkel. A pedagógusok a szülők kérésére szóbeli tájékoztatást adnak a 

tanulók előmenetelével, szorgalmával, magatartásával kapcsolatos kérdésekben. 

Az intézmény vezetője, vagy helyettesei hivatali időben előzetes egyeztetés után a szülők 

rendelkezésére állnak a gyermekeikkel kapcsolatos kérdésekben. A tanulói, illetve szülői 

közösség szélesebb körét érintő kérdésekben az osztályok vezetői, illetve az intézmény 

vezetése szülői értekezlet keretében ad tájékoztatást. 

 

4.7.2 Kapcsolattartás a telephelyekkel 

A Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola feladatait a székhelyén kívül a kerületi iskolákban 

működő telephelyein látja el. A művészeti iskola és a telephelyek közötti megfelelő 

kapcsolattartásról előzetes egyeztetés alapján az intézményvezető-helyettesek gondoskodnak. 

Az intézmény vezetője folyamatos munkakapcsolatot tart e-mailben, telefonon és 

személyesen a telephelyeknek otthont adó iskolák vezetőivel, szükség szerint egyeztet a 

telephelyeken folyó munkával kapcsolatos kérdésekben. 

 

4.7.3 Kapcsolattartás a szakmai szervezetekkel, társintézményekkel 

A Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola folyamatos írásos és személyes munkakapcsolatban áll 



    A Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

41 

 

 a Külső-Pesti Tankerületi Központtal, 

 Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatával, 

 Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XIX. Kerületi Tagintézményével 

 a XIX. kerület nevelési-oktatási, művelődési intézményeivel, civil szervezeteivel, 

 a zeneművészeti szakgimnáziumokkal, egyetemekkel, 

 a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségével, 

 a Magyar Zenetanárok Társaságával, 

 a Magyar Tehetségsegítő Tanáccsal, 

 a Pedagógiai szakmai szolgálatokkal. 

 a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központtal, 

 a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetével. 

 

A Kispesti Alapfokú Művészeti Iskolát a külső szervezetekkel való kapcsolattartás során az 

intézményvezetője, vagy a vezetői feladatmegosztás alapján kijelölt helyettesei képviselik. 

 

4.8 Intézményi védő, óvó előírások 

 

4.8.1 A gyermekek védelmével kapcsolatos előírások 

A gyermekvédelem alapvetően nem a művészeti iskola, hanem a közismereti iskolák 

feladatkörébe tartozó fontos tevékenység. A növendékek veszélyeztetettségének megelőzése 

és megszüntetése érdekében a szülők által jól látható helyen a művészeti iskolában is közzé 

kell tenni a gyermekvédelmi feladatokat ellátó fontosabb intézmények címét és telefonszámát, 

így a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 19. Kerületi Tagintézménye, a Drogambulancia, az 

Ifjúsági Lelkisegély Szolgálat, a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum telefonszámait.  

A művészeti iskolának is kiemelt figyelmet kell fordítania a szenvedélybetegségek 

megelőzésére, továbbá a szenvedélybeteg tanulók beilleszkedésének elősegítésére.  

Az intézményben tilos a szervezetre káros élvezeti cikkek árusítása, fogyasztása. Az 

intézmény egész területén és a bejáratától számított 5 méteres távolságon belül, tilos a 

dohányzás, az iskola alkalmazottai, a növendékek és szülők részére egyaránt. 

Iskola-egészségügyi szolgálatot ellátó szervekkel nem állunk konkrét kapcsolatban. 
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4.8.2 A tanuló- és gyermekbalesetekkel kapcsolatos feladatok  

Első és legfontosabb feladat a balesetek megelőzése, a megfelelő óvórendszabályok 

meghozatala, betartása és betartatása, amely feladat kötelező az intézmény valamennyi 

alkalmazottja számára. 

Az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök, felszerelések az intézmény irodájában 

találhatók. 

A nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó tanuló- és gyermekbaleseteket haladéktalanul ki 

kell vizsgálni. Ennek során fel kell tárni a kiváltó és a közreható személyi, tárgyi és szervezési 

okokat. Ezeket a baleseteket az oktatásért felelős miniszter által vezetett, a minisztérium 

üzemeltetésében lévő elektronikus jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével kell 

nyilvántartani, vagy ha erre rendkívüli esemény miatt átmenetileg nincs lehetőség, 

jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvek egy-egy példányát - az elektronikus úton 

kitöltött jegyzőkönyvek kivételével - a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót 

követő hónap nyolcadik napjáig meg kell küldeni a fenntartónak. Az elektronikus úton 

kitöltött jegyzőkönyv kinyomtatott példányát, a papíralapú jegyzőkönyv egy példányát át kell 

adni a tanulónak, kiskorú gyermek, tanuló esetén a szülőnek. A jegyzőkönyv egy példányát a 

kiállító nevelési-oktatási intézményében meg kell őrizni. 

Súlyos baleset esetén szükség szerint orvosi segítséget kell kérni, értesíteni a mentőket, 

megkezdeni a sérültek elsősegélyben való részesítését. A balesetet azonnal jelenteni kell a 

fenntartónak telefonon, vagy személyesen. 

 

Súlyos balesetnek számít 

 a sérült valamelyik érzékelő-szervének elvesztése, vagy károsodása, valamely testrész 

csonkulása,  

 egyéb életveszélyes sérülés, valamint a sérült halála. 

A balesetek kivizsgálásakor lehetővé kell tenni a szülői szervezet képviselőjének részvételét, 

továbbá minden balesetet követően meg kell tenni a szükséges óvintézkedéseket a hasonló 

esetek megelőzésére. 

 

4.8.3 Tűz, illetve bombariadó esetén teendő feladatok  

Tűz vagy egyéb veszély (bombariadó) esetén az intézményben tartózkodóknak a tűzvédelmi 

tervnek megfelelően kell az épületet elhagyni és biztonságos helyen megvárni a veszély 

elhárulását.  
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A veszélyt az iskolai elektromos csengővel, kézi csengővel, hangos kiabálással jelezni kell az 

épületben tartózkodók számára. Az ilyen okoknál fogva elmaradt órákat pótolni kell.  

A kihelyezett telephelyeken oktató pedagógusokra a tanulókra a művészeti iskolai 

előírásokon túlmenően, értelemszerűen vonatkoznak az adott intézmény szabályai is, a 

biztonságos munkavégzés érdekében.  

A pedagógusokat és egyéb dolgozókat évente egy alkalommal - az új dolgozókat a munkába 

lépésükkor – baleset-, és tűzvédelmi oktatásban részesítjük. 

 

4.8.4 Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők 

Rendkívüli eseménynek minősül minden olyan esemény, ami előre nem látható, az intézmény 

tanulóinak, alkalmazottainak testi épségét, az iskola épületét, felszerelését fenyegeti. 

Rendkívüli esemény többek közt a természeti katasztrófa (földrengés, villámcsapás), a tűz, 

valamint a robbantással való fenyegetés. 

Ha bárkinek az intézményt, illetve a benntartózkodók testi épségét fenyegető rendkívüli 

esemény kerül tudomására, azt azonnal jeleznie kell az intézmény vezetőjének, az intézkedési 

joggal rendelkező intézményvezető-helyettesnek, vagy bármely alkalmazottnak. 

  

Rendkívüli esemény esetén értesíteni kell: 

 a fenntartót, 

 személyi sérülés esetén a mentőket, 

 tűz esetén a katasztrófavédelmet (tűzoltóságot), 

 bombariadó esetén a rendőrséget, 

 egyéb rendkívüli esetben, szükség szerint a történéseknek megfelelő szervezeteket 

(mentők, rendőrség, katasztrófavédelem). 

Rendkívüli eseménykor az épület veszélyeztetettsége esetén azonnal gondoskodni kell az 

épület tűzriadó terv szerinti kiürítéséről ügyelve, hogy a tantermeken kívül az egyéb 

helyiségekben tartózkodók is elhagyják az épületet, segítve a mozgásban vagy cselekvésben 

korlátozottakat. A tantermeket és az épületet a foglalkozást tartó pedagógusok hagyhatják el 

utoljára, miután meggyőződtek róla, hogy nem maradt senki az épületben. A növendékeket a 

tanterem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő megérkezéskor a nevelőnek 

meg kell számolnia! 
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4.8.5 Egyéb óvó, védő rendelkezések 

Kiemelt figyelmet kell fordítani az intézménybe érkező napi küldemények kezelésére, a napi 

posta felbontására. Amennyiben gyanús küldemény érkezik az intézménybe, a küldemény 

felbontása előtt értesíteni kell a rendőrséget. A rendőrség, illetve a katasztrófavédelem 

képviselőinek megérkezéséig a küldemény senki kezébe nem adható. 

 

4.9 A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás szabályai 

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli 

határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi eljárás megindítása és lefolytatása 

kötelező, ha a tanuló maga ellen kéri. Kiskorú tanuló esetén e jogot a szülő gyakorolja. (2011. 

évi CXC. törvény 58. § (3) bekezdés) 

Tíz év alatti tanulóval szemben fegyelmi eljárás nem indítható. 

 

4.9.1 A fegyelmi eljárás részletes szabályai: 

 A fegyelmi eljárást a kötelességszegés időpontjától, vagy annak tényének 

nyilvánosságra kerülésétől számított 30 napon belül meg kell indítani. 

 A kötelességszegés tényéről, a fegyelmi eljárás megindításáról és várható kimenetéről 

az érintett növendéket és szülőjét írásban tájékoztatni kell. 

 A fegyelmi eljárást lefolytató legalább háromtagú bizottságot a nevelőtestület bízza 

meg. 

 A fegyelmi tárgyaláson a kötelességszegő tanuló és szülei, a fegyelmi bizottság tagjai, 

a jegyzőkönyvvezető, valamint a kötelességszegés tényét megerősítő, illetve annak 

ellenkezőjét alátámasztó személyek vehetnek részt. A bizonyítási eljárásban részt 

vevők csak meghallgatásuk idejéig tartózkodhatnak a teremben. 

 A fegyelmi tárgyalásról jegyzőkönyv készül, amit három munkanapon belül meg kell 

küldeni az intézmény vezetőjének, a fegyelmi bizottság tagjainak, továbbá a 

kötelességszegő tanulónak és szüleinek. 

 A fegyelmi tárgyalást követően a nevelőtestület hozza meg elsőfokú határozatát. A 

nevelőtestületi értekezlet időpontját a lehető legrövidebb időn belül ki kell tűzni. 

 A fegyelmi eljárással kapcsolatos dokumentumokat, a tárgyalás jegyzőkönyvét, a 

nevelőtestület határozatát az elválaszthatatlanság biztosítása érdekében közös 

iktatószámmal ellátva az iskola irattárában kell elhelyezni. 

A büntetésnek mindenkor alkalmazkodnia kell a tanuló által elkövetett vétség súlyosságához. 

A fegyelmi eljárás indításával és lefolytatásával kapcsolatban a nemzeti köznevelésről szóló 
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2011. évi CXC. törvény 58-59/A. §, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és 

a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 53-

61.§ rendelkezései alapján kell eljárni. 

 

4.9.2 A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás 

A fegyelmi eljárás lefolytatása előtt az érintett felek és szüleik egyetértése estén lehetőség van 

egyeztető eljárás kezdeményezésére, amelynek célja az események feldolgozása és mindkét 

fél számára megfelelő megállapodás elfogadása. 

Az egyeztető eljárás részletes szabályai: 

 A fegyelmi eljárás megindítása előtt az intézmény vezetője a feleket és szüleiket 

tájékoztatja az eljárás menetéről, illetve a fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás 

lehetőségéről. 

 A fegyelmi eljárás megindításáról szóló határozatban rögzíteni kell az egyeztető 

eljárás lehetőségét megjelölve az egyezség határidejét. 

 Az egyeztető eljárás időpontját, helyszínét, az eljárást lefolytató személyt a felekkel 

történt egyeztetés után egyetértésük esetén az intézmény vezetője jelöli ki. 

 Az intézmény vezetője az eljárás lefolytatására az iskola bármely pedagógusát 

felkérheti, aki a felkérést csak személyes érintettség esetén utasíthatja vissza. 

 Az egyeztető eljárást vezető személy az eljárás előtt külön-külön egyeztet a felekkel 

álláspontjuk tisztázása, közelítése érdekében. 

 Az intézményvezető a felek egyetértésével az egyeztető eljárás idejére, maximum egy 

hónapra a fegyelmi eljárást felfüggeszti. 

 Az egyeztető eljárást legfeljebb 30 napon belül le kell zárni, az eredményét írásban 

kell rögzíteni, amelyet a résztvevő felek és az egyeztetést vezető személy írnak alá. 

 Az egyeztető eljárás sikeressége esetén az intézmény vezetője határozatban rögzíti a 

megállapodás tényét és dönt a fegyelmi eljárás megszüntetéséről. 

 Az egyeztető eljárás sikertelensége esetén a fegyelmi eljárást le kell folytatni. 

 

4.10 Kártérítési kötelezettség 

A művészeti iskolával jogviszonyban álló alkalmazottak és tanulók kötelessége az intézmény 

állagának, felszereléseinek, eszközeinek megóvása. 

A jogviszonyban álló alkalmazott, tanuló, kiskorú tanuló esetén gondviselője kártérítési 

felelősséggel tartozik az általa okozott károkért, az intézmény tulajdonában lévő, személyes 
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használatra átvett eszközök, hangszerek hanyag magatartásból eredő rongálódása, elvesztése 

esetén. A kár keletkezésének tényét, körülményeit jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

 

4.11 Anyagi felelősség 

A művészeti iskola a munkavégzéssel, az oktatással összefüggő tevékenységek során, az 

intézmény területén keletkezett károkért felel. 

A munkavégzéshez, az oktatáshoz nem kötődő személyes tárgyakért – kommunikációs és 

számítástechnikai eszközök, nagy értékű hangszerek – a Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola 

felelősséget nem vállal. 

 

4.12 Az iskolai dokumentumok nyilvánossága 

A szülők, a növendékek és más érdeklődők az intézmény Pedagógiai Programjáról, a 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról és a Házirendjéről előre egyeztetett időpontban 

tájékoztatást kaphatnak az intézményvezető-helyettesektől, valamint az intézmény 

vezetőjétől. Az iskola dokumentumai nyilvánosak, minden érdeklődő számára elérhetőek, 

megtekinthetőek. A Pedagógiai Program, a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend és 

a Munkaterv megtalálható az iskola weblapján, továbbá egy-egy példánya megtalálható és 

megismerhető:  

 az iskola irattárában,  

 az iskola könyvtárában,  

 az iskola igazgatójánál és az igazgatóhelyetteseknél, 

 a portán. 

 

5. Záró rendelkezések 

 

5.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása csak a nevelőtestület elfogadásával, a szülői 

szervezet és az intézményi tanács véleményének kikérésével és a fenntartó jóváhagyásával 

történhet. 

A szervezeti és működési szabályzat módosítását kezdeményezheti: 

 a fenntartó, 

 a nevelőtestület, 

 az intézmény vezetője, 

 a szülői szervezet.  












