
 

 

 

 

H Á Z I R E N D 

 

 

 

A házirend célja a Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnázium és a 3530 

Miskolc, Bartók Béla tér 1. sz. alatt, a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti 

Intézete és a Miskolc, Nagyváthy u. 5. sz. alatt, a Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium 

munkájának zavartalan biztosítása. A házirend kialakításánál figyelembe vettük a két partner 

intézmény saját szabályzatát, illetve az együttműködési megállapodásban foglaltakat. 

 

Az épületek használatára vonatkozó általános követelmények az intézmények tanulóira és 

dolgozóira egyaránt érvényesek. 

 

 

Általános követelmények: 
 

1. Az iskola helyiségei (tanterem, gyakorló, könyvtár, diákklub, stb.) az órarendben és a 

nyitvatartási rendben meghatározott időben vehetők igénybe a tanév szorgalmi ideje 

alatt, reggel 6,30-tól este 19,45-ig. 

 

2. A folyamatos portaügyelet 6,30-tól-20,00-ig tart. Teremkulcsot 19,30 után már nem 

lehet kiadni és 19,50-kor a portán le kell adni. Szombaton az épület 9-12 óráig 

gyakorlásra igénybe vehető. Vasárnap az épület zárva tart. 

 

3. A termeket használaton kívül mindig zárva tartjuk. Diákoknak teremkulcsot csak 

személyre szóló gyakorlókártya ellenében, az átvételt igazoló aláírás után, a portás 

kölcsönöz. Aki a kulcsot átvette, köteles a teremben tartózkodni teljes anyagi 

felelősséggel. A gyakorlás befejezése után a kulcsot azonnal vissza kell vinni a portára, 

egymásnak nem adható át. Távozáskor az ablakot be kell zárni, a villanyt le kell oltani. 



 

 

Tanítási órákon kívül a termeket a kifüggesztett gyakorló-rend szerint lehet igénybe 

venni. Ehhez az illetékes szaktanár gyakorlási engedélye is szükséges. 

 

4. Az épület valamennyi helyisége tisztaságának, rendjének megőrzéséért, a hangszerek és 

felszerelések épségéért valamennyi tanuló és dolgozó felelős. A takarékos gazdálkodást 

gondos megőrzéssel és energiatakarékossággal mindenkinek segítenie kell. 

 

5. Valamennyi iskolai foglalkozás és rendezvény után az osztálytermeket illetve a 

hangversenytermet rendben, tisztán kell átadni. 

6. A tűzrendészeti, a munkavédelmi és a balesetelhárítási utasítások betartása mindenki 

számára kötelező. Az épület minden helyiségében tilos a tanulóknak a dohányzás (a 

főiskolai hallgatóknak is)! Szeszesitalt az épületbe behozni, valamint szerencsejátékot 

folytatni mindenki számára tilos! 

 

7. Idegenek az épületben nem tartózkodhatnak (kivéve: rendezvényeken, hivatalos 

ügyekben). A tanári folyosón és az irodákban a tanulók csak hivatalos ügyek 

intézésekor tartózkodhatnak. 

 

8. Az igénybe vett helyiség berendezésein észlelt bármilyen rongálást azonnal jelenteni 

kell a gazdasági irodában és az ügyeletes portásnak. A bejelentés elmulasztása esetén 

aki a teremben tartózkodik, az felelős a kárért. Az osztályok és a tanszakok a saját 

termük rendjéért mindenkor felelősek. 

 

9. Az épület helyiségében a tanulók saját hangszereiket, kottáikat nem tárolhatják. 

Tankönyveket, taneszközöket az iskolában hagyni nem lehet. 

 

10. A testi épséget veszélyeztető tárgyat (pl. fegyvert) az épületbe behozni s z i g o r ú a n 

t i l o s! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A szakgimnázium tanulóira vonatkozó rendelkezések: 
 

 

1. A tanítási nap 7,45-kor az első órával kezdődik. 

 

-   Az első tanítási óra előtt 10 perccel a tanuló foglalja el a helyét a tanteremben. 

  

-  A tanítási órákon a tanuló a szükséges felszerelésekkel jelenjen meg és aktívan 

kapcsolódjon be az óra munkájába. Az óra befejezése előtt 5 perccel jelzőcsengetés 

hangzik fel. Az óraközi szünet mindig 10 perc. 

 

-  A délelőtti órák 45 percesek. Délután 14 órakor történik a becsengetés az első órára 

és a továbbiakban az órák időtartamát csengő nem jelzi. 

 

-  Pihenésre, étkezésre célszerű az időt felhasználni a délelőtti és a délutáni tanítási idő 

között. 

 

-  A diák- önkormányzati foglalkozások, iskolai rendezvények rögzített időpontja péntek 

12-14 óra. 

 

-  Az ügyeletes tanárok és a tanulók ellenőrzéseit, intézkedéseit mindenki fogadja 

megértéssel, szükség esetén kérjék segítségüket! 

 

-  A tanulók csak órarendben rögzített tanulási, foglalkozási és gyakorlási időben 

tartózkodhatnak a termekben, illetve az épületben. Ha várakozniuk kell, a 

klubhelyiséget és a könyvtárat vehetik igénybe. 

 

-  A felzárkóztatásra kijelölt, a szakkörökre és a korrepetálásra jelentkező tanulók a 

meghatározott időpontban kötelesek a foglalkozáson megjelenni, esetleges 

mulasztásukat megfelelően igazolni. 



 

 

-  A kollégiumi tanulókra a kollégium szabályai is érvényesek. Az iskolai elfoglaltságot 

minden esetben a kollégiumi előírások szerint kell igazolni. 

 

2. A hetesek kötelességei: 

 

- 7,30-ra érkezik az iskolába, hogy a tantermet az órára előkészítse. 

A táblát letörli, a krétát és a szivacsot kikészíti. A termet kiszellőzteti. 

 

- Óra elején jelenti az osztály létszámát, a hiányzók nevét. 

 

- A tanítási óra végén ellenőrzi az osztályterem tisztaságát, gondoskodik a terem 

szellőztetéséről. 

 

- A hetesek és a folyosóügyeletet ellátó tanulók utasításait a tanulóknak el kell fogadniuk. 

 

3. A tanítási órák közötti szünetekben: 

 

- Az iskolaépületet elhagyni csak nagyon indokolt esetben lehet, a tízórait iskolába jövet 

lehet megvásárolni. 

 

- A szünetet egészségügyi célra, felfrissülésre használják. 

 

- A tízórai elfogyasztása kulturáltan, a tisztaság követelményeinek megfelelően 

történjen. 

 

- Az óraközi szünetben a tanteremben lévő zongorát használni és a gyakorlótermekbe 

bemenni nem lehet. 

 

4. Megjelenése, magatartása minden tanulónak kulturált és fegyelmezett legyen. Ízléses 

öltözködés, egymás iránti tisztelet, megfelelő köszönési forma legyen a jellemző. Az 

iskola munkahely, éppen ezért a lányok és a fiúk viselkedése csakis ehhez illő 

iskolatársi lehet! 



 

 

 

- Az iskola által elfogadott ünnepi öltözékben jelenjen meg mindenki iskolai 

rendezvényeken. Külső ünnepségeken, hangversenyeken, külső szerepléseken, 

színházban stb. alkalomhoz illő öltözékben. 

- Szakmai fejlődés érdekében a meghatározott filharmóniai bérleteket mindenki 

megváltja és az elfogadott tanulmányi kirándulásokon mindenki részt vesz. 

 

- A kijelölt iskolai rendezvényeken a részvétel minden tanuló számára KÖTELEZŐ! 

 

 

5. Az ellenőrzőkönyvet minden tanórai foglalkozáson a tanuló magánál tartja, hogy a 

szükséges bejegyzésekre mindenkor rendelkezésre álljon. 

 

 

6. A hiányzások igazolását csak az ellenőrzőkönyvben fogadjuk el. A betegségek, 

távollétek orvosi vagy szülői igazolása csak ebben történhet a mulasztást követő egy 

héten belül. Ellenkező esetben igazolatlan hiányzásnak számít. Az igazolatlan 

hiányzások fegyelmi büntetést vonnak maguk után. A szülő egy tanévben összesen 3 nap 

távollétet igazolhat. 

 

 

7. Jutalmazásban részesülnek a kiemelkedő tanulmányi- és versenyeredményeket elért 

tanulók. Igazgatói dicséretet kap a megyei és országos verseny első három helyezettje. 

A városi- és háziverseny győztesei osztályfőnöki dicséretet kapnak. Az eredményes 

versenyzők, a kiváló tanulók, a közösségért sokat munkálkodók a tanévzáró ünnepélyen 

tárgyjutalomban részesülnek. 

 

 

8. Iskolán kívüli szereplésre a kikérő intézmény vagy szaktanár időben (legalább két hét) 

és írásban előre beadott kérelem elbírálása után csak az igazgató adhat engedélyt a 

szaktanár vagy az osztályfőnök javaslatára. Aki iskolán kívüli szervezetnek, 

egyesületnek tagja, köteles ezt az osztályfőnöknek bejelenteni. 



 

 

 

9. Iskolai zenei szakfelügyeleti napon a szaktanár által meghatározott időmennyiségben, 

szereplések előtt ugyanígy, de legfeljebb előtte 4 órával maradhatnak távol a tanulók a 

tanítási órákról. A látogatás és a szereplés után sorra kerülő órákon kötelesek részt venni. 

Félévkor és évvégén a kijelölt tanítás nélküli munkanapokon vesznek részt a tanulók a 

vizsgákon, meghallgatásokon. 

 

10. A hirdetményeket a hirdetőtáblákon mindenki kísérje figyelemmel, hogy a megfelelő 

tájékozottsággal napra készen rendelkezzen. 

 

11. A házirendben megfogalmazottak a tanítási szünetben és az iskolán kívül is érvényesek 

minden tanulóra. 

 

A házirend melléklete: 

 

1. A zeneművészeti szakközépiskola tanulói zongoratanulmányokat kötelezően 

folytatnak. Az iskola nem tud biztosítani minden tanulónak gyakorlási lehetőséget, ezért 

kérjük a szülőket, hogy gyermeküknek zongoragyakorlási lehetőséget folyamatosan 

biztosítsanak. 

 

2. Hiányzás esetén kérjük, hogy reggel 9 óráig jelentse be a szülő gyermeke 

távolmaradásának okát a tanulmányi irodán. (A kollégistákra is vonatkozik.) 

 

 

Miskolc, 2019. szeptember 1. 

 

 

 

 

 

Fejér Zsolt György      Bárány Zoltán  

 intézményvezető     intézményvezető helyettes 

    

 


