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A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) határozza meg az 
intézmény szervezeti felépítését, működésének belső rendjét, a külső és belső kapcsolatára 
vonatkozó megállapodásokat és azon rendelkezéseket, melyeket jogszabály nem utal más 
hatáskörbe. Az SZMSZ a kialakított és működtetett tevékenység-csoportok és folyamatok 
összehangolt kapcsolati és működési rendszerét tartalmazza.  
 
 

1. INFORMÁCIÓK AZ ALAPÍTÓ OKIRATRÓL 
 

 
Az intézmény alapítója: Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Non-Profit Kht. 
 
Az alapítás éve: 2004.  
 
Az intézmény fenntartója 2011. szeptember 1. napjától: Apolló Kulturális Egyesület 
 
A fenntartó székhelye: 7633 Pécs, Endresz György u. 2/b. 
 
Az intézmény neve: Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola 
 
Az intézmény típusa: Alapfokú Művészeti Iskola 
 
Az intézmény OM azonosító száma: 200467 
 
Az intézmény székhelye: 7633 Pécs, Endresz György u. 2/b. 
 
Az intézmény telephelyei:  
 

1. 7627 Pécs, Bártfa u. 5. 
2. 7629 Pécs, Dobó I. u. 35-37. 
3. 7634 Pécs, Pázmány P. u. 27. 
4. 7636 Pécs, Málomhegyi út 1. 
5. 8400 Ajka, Szabadság tér 13. 
6. 7960 Sellye, Bodonyi u.10. 
7. 7621 Pécs, Mária u.2-4. 
8. 7621 Pécs, Szent István tér 8-10. 
9. 7624 Pécs, Őz u.2. 
10. 7629 Pécs, Komlói u.58. 
11. 7691 Pécs-Vasas, Bencze József utca 13/1. 
12. 8500 Pápa, Teleki u.2. 
13. 9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. 
14. 7712 Dunaszekcső, Rév. u. 4. 
15. 7624 Pécs, Radnics utca 9. 
16. 7633 Pécs, Építők útja 9. 
17. 7633 Pécs, dr. Veress Endre utca 6. 
18. 7693 Pécs, Hirdi út 20. 
19. 7633 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37 

 
 

  
Az intézmény alaptevékenysége: alapfokú művészetoktatás 
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Egyéb tevékenység: iskolai könyvtár működtetése 
 
 
 
 
Az intézménybe felvehető maximális tanulói létszám:  2275 fő, melyből 
 

● Zeneművészeti ág: 620  fő 
● Táncművészeti ág: 155 fő 
● Színművészeti - bábművészeti ág: 1290 fő  
● Képző- és iparművészeti ág: 210 fő       

 

Az intézmény munkarendje: nappali rendszerű nevelés-oktatás       

Az évfolyamok száma: 12 (tizenkettő), melyből 
                                        1-2. évfolyam: Előképző 
                                        1-6. évfolyam: Alapfok 
                                        7-10.évfolyam: Továbbképző 
 
 

2. AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS CÉLJA ÉS FELADATA 
 
 
Célja:  
 
A választott szakon belül nyújtson speciális művészeti ismereteket, és az alkotó munkával együtt 
pozitív élmények segítségével járuljon hozzá a harmonikus, érzelmileg gazdag, kreatív 
személyiség kialakításához. 

- Alakítsa ki a kultúra iránti nyitott magatartást, az esztétikai érzékenységet, neveljen a 
művészetek befogadására, értésére és művelésére. 

- Sajátos eszközökkel ösztönözzön a társadalmi érintkezésben és kommunikációban a 
tevékeny magatartásra. 

 
Feladata: 
 
Ismertesse meg az egyes művészeti ágak alapvető ismeretanyagát és technikáit.  

- Alapozza meg az egyes művészeti kifejezőkészségek kialakítását, bontakoztassa ki a 
tanulók alkotó fantáziáját és fejlessze improvizációs készségüket. 

- Készítse fel az átlagosnál jobb képességű növendékeket a szakirányú továbbtanulásra, ill. 
művészeti önképzőkörök, együttesek munkájába való bekapcsolódásra.  

- Törekedjen a társművészetekkel való együttműködésre, kapcsolattartásra. Fő feladat az 
iskolai rendszerű művészetoktatás.  

 
2.1.  A zenei oktatás cél- és feladatrendszere 

 
Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja keretében folyó zenei nevelés 
alkalmat ad a zenei műveltség megalapozására, az érdeklődő és fogékony növendékek 
képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését 
és gyakorlását. A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a növendékek 
érdeklődésére, tehetségére építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket.  
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Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, 
értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására. Az esztétikai érzékenység, 
nyitottság, fogékonyság fejlesztése mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszerre és 
énektechnikai készségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység 
tudatosítására, az improvizációs készség és képesség, az alkotó magatartás és kreativitás 
kifejlesztésére is lehetőséget biztosít.   
A zeneoktatás a különböző zenei műfajok sajátosságaik, a művészi megjelenítés módjait ismerteti 
meg a növendékekkel, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a 
zene alkalmazására, befogadására készítsen fel.  
 
Célja még a tehetséges, zenei pályát választó növendékek felkészítése, segítése a szakirányú 
továbbtanulásra, valamint az amatőr zenekarokban, kamaraegyüttesekben, kórusokban történő 
aktív részvételre való ösztönzés.  
 

2.2.  A táncoktatás cél- és  feladatrendszere  
 
Az alapfokú táncoktatás követelményei és tantervi programja lehetőséget nyújt a tanulók 
mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztésére, fizikai állóképességének, 
ügyességének, cselekvő biztonságának, ritmusérzékének, hallásának, tér- és formaérzékének 
fejlesztésére, gazdagítására. Egészséges életmódra, magabiztosságra, határozottságra, érzelmi 
nyitottságra nevel. Hozzájárul, hogy a növendékek személyisége nyitottá váljon a közösségi 
alkotó tevékenység és a művészetek iránt. Kibontakoztatja a növendékek kreativitását, 
improvizációs készségét, képességét.  
 
A táncművészeti nevelés alkalmat ad a táncművészet különböző műfajai iránt érdeklődő és 
fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző művészeti szakterületen 
való jártasságok megszerzését és gyakorlását. Figyelembe veszi az életkorra jellemző fizikai és 
szellemi sajátosságokat, a növendékek érdeklődésére, tapasztalataira, folyamatos technikai 
fejlődésére építve gyarapítja ismereteiket, fejleszti képességeiket és alakítja készségeiket. Az 
alapfok és továbbképző évfolyamain képességeiktől és szorgalmuktól függően fejleszthetik 
táncos, előadói képességüket, műveltségüket és különféle szakirányú területeken szerezhetnek 
jártasságot.  
 
A táncművészeti oktatás célja, hogy felkészítse és irányítsa a tehetséges növendékeket a 
továbbképző folytatásra, a táncművészeti pályára (szakirányú továbbtanulásra), illetve az amatőr 
táncéletbe való bekapcsolódásra. A múlt és a jelen hagyományainak és táncművészeti értékeinek 
megismertetésével lehetőséget teremt a tanulók számára életkoruknak megfelelő táncművészeti 
kultúra, műveltség megszerzésére. 
 

2.3.  A színművészeti oktatás cél- és feladatrendszere  
 
Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja lehetőséget nyújt a 
színházművészet iránt érdeklődő tanulók számára az önkifejezésre, a színpadi munka alapjainak 
elsajátítására, megismerésére. A különböző dramatikus tevékenységformákon, képességfejlesztő 
gyakorlatokon és improvizációs feladatokon keresztül fejleszti a növendékek érzelmi, értelmi, 
szociális és fizikai képességeit, készségeit, gazdagítja önkifejezési formáit.  
 
A növendékek a folyamatos fejlesztés eredményeképpen képessé válnak a dráma és a színház értő 
befogadására, értelmezésére, a csoportos művészeti együttműködésen keresztül tanulótársaival 
színházi produktumok létrehozására.  
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A képzés tartalmi és formai vonatkozású minőségi követelményei biztosítják, hogy a tanulók 
(életkori sajátosságaikat figyelembe véve) a színházi, színjátékos és ezen ismeretekhez 
(társművészetekhez) kapcsolódó ismereteket, a számukra legérvényesebb és leghatékonyabb 
módon szerezhessék meg.    
   
 

3. A működés rendje (a gyermekeknek, a tanulóknak, az 
alkalmazottaknak és a vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben 
való benntartózkodásának rendje; a belépés és benntartózkodás rendje 
azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel) 

 

3.1. A pedagógusok oktató-nevelő munkájának általános szempontjai és irányelvei 
 

A művészeti iskolában az oktató-nevelő munkát a tantervben meghatározott szempontok alapján 
kell megtervezni. A művészeti tanszakok csoportos foglalkozásokra történő tananyagtervezés 
egy-egy csoportra (osztályra) bontja le az adott tanév tantervi anyagát. A tervezés egy tanévre 
történik. Követelmény, hogy a tanár alaposan ismerje növendékei személyiségét, képességét, 
tehetségét. A nevelőnek különösen ügyelnie kell arra, hogy növendékeit túl ne terhelje. Ezért az 
oktatás módszerét a kívánalmaknak megfelelően tanulóként kell megválasztani.  

A művészeti nevelés az általános nevelésnek fontos része, azonban figyelembe kell venni, hogy a 
művészeti iskolai növendékek legnagyobb része nem lesz hivatásos művész, hanem a jó 
nevelőmunka révén a művészeteket szerető, értő egyén. Az iskolai munka során elsősorban meg 
kell kedveltetni a művészetet. Ügyelni kell arra, hogy az önként vállalt művészeti iskolai 
tanulással ne terheljük túl a gyereket és ne hajszoljuk teljesíthetetlen, öncélú produkciókra. 
Törekedni kell arra, hogy olyan feladatokat adjuk, amelyek fejlesztik a tanulók művészeti ízlését, 
látókörét.  

A szaktanárnak különös gonddal kell foglalkoznia a művészeti pályákra készülő tanulókkal. Ezért 
rendszeres kapcsolatot kell tartania a szaktanácsadókkal, az illetékes művészeti szakközépiskola 
és felsőoktatási intézmény tanszakával, hogy megismerje az ott folyó munkát és a felvételi 
követelményeket. Az utolsó éves, művészeti pályára, ill. továbbtanulásra jelentkező tanulók 
felvételi vizsgájához adjon meg minden segítséget, természetesen a szülők segítségét is 
figyelembe véve. Az iskola intézményvezetőjének kérésére a pedagógus készítse el e 
továbbtanulásra jelentkezett tanulók jellemzését. A főtárgy tanára kísérje állandó figyelemmel 
növendékei iskolai (közismereti) előmenetelét. 

3.2. A pedagógusok helyettesítésnek rendje 
 
A pedagógus akadályoztatása esetén megkérhet más, az iskola kötelékében dolgozó szaktanárt a 
helyettesítésre, vagy óracserére. Mindez az intézményvezető vagy intézményvezető helyettes 
tudtával és beleegyezésével történhet. Betegség esetén a pedagógus köteles az iskola 
intézményvezetőjének vagy helyettesének bejelentést tenni a lehető leghamarabb, az iskola 
vezetőjének vagy helyettesének a kötelessége a helyettesítésről gondoskodni. 
 

3.3. A tanulók távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések   
 
A tanulók előzetes engedély nélkül csak indokolt esetben (betegség, iskolai elfoglaltság, 
közlekedési nehézségek) maradhat távol a főtárgyi és kötelező tárgyi órákról, foglalkozásokról. 
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Az órarend szerint foglalkozásokról való távolmaradást a következő tanítási órán igazolni kell. 
Igazolást a szülő, az orvos, az iskola (általános iskola, középiskola) pedagógusa adhat. A 
mulasztásokat és azok igazolását igazolható módon jelezni kell, a szaktanár köteles a tanulót és 
szüleit a mulasztások következményeire figyelmeztetni.   
 

3.4. A nyitva tartás rendje   
 
Az iskola feladatellátási helyein a nyitvatartási rend megegyezik az adott iskolák, intézmények 
nyitvatartási rendjével. Rendezvények esetén a nyitva tartás, valamint a szokásos nyitvatartási 
rendtől való eltérés a két intézmény intézményvezetőjének megegyezése alapján történik. 

- Hivatalos ügyek intézése a telephelyenként megállapított és megadott időben, a megadott 
elérhetőség szerint történik.  

- Tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint kell biztosítani az elérhetőséget. Ennek 
közzétételéről az intézményvezető gondoskodik. 

- Harmadik személyek a feladatellátási hely házirendjéhez és az intézmény házirendjéhez 
igazodva, látogatásuk okát meghatározva, érdekeltségüknek megfelelően, illetve 
jogosultságuk igazolását követően léphetnek be, illetve tartózkodhatnak az intézményben.  

 
3.5. A tanítási órák rendje  

 
Az alapfokú művészeti iskolába járó tanulók e tevékenységüket kötelesek az osztályfőnöküknek 
bejelenteni, illetve az egyéb más intézmény munkájában (sportegyesület, művészeti együttes, más 
művészeti iskola) való részvételükről előzetesen az alapfokú művészeti iskola intézményvezetőjét 
tájékoztatni.  
 
A tanulók óráit úgy kell beosztani, hogy azok ne ütközzenek az általános- és középiskolájuk 
tanítási óráival ill. munkaidejével. A főtárgyi órák beosztásánál ügyelni kell arra, hogy a távolabb 
lakó tanulók óráit –ha lehetséges – kapcsoljuk a kötelező tárgyi órákhoz. A csoportos órákat 
szünet közbeiktatása nélkül is meg lehet tartani.  
 
A megtartott órákat a naplókban sorszám és dátum szerint kell feltüntetni.  
 
A tanítási órák zavartalansága érdekében a tanárt és a tanulót az óráról kihívni vagy a tanítási órát 
más módon zavarni nem szabad. A tanár köteles a tanítási idő előtt 10 perccel a tanítás színhelyén 
megjelenni.  
 

3.6. A tanórákon kívüli foglalkozások szervezeti formái és azok rendje   
 

3.6.1. Tanulmányi kirándulások, külföldi utak, tanulmányi versenyek, fesztiválok, 
szakmai rendezvények  

 
Az alapfokú művészeti iskolában tanulmányi kirándulásnak minősülnek az iskolai csoportok, 
tanszakok kölcsönös látogatási, előadásokon való részvétel, a művészeti, közművelődési 
intézmények szervezett látogatásai. A tanulmányi kirándulások a nevelő-oktató munka szerves 
részei, azokat munkatervben rögzíteni kell.  
 
Tanítási napokon szervezett tanulmányi kirándulások esetében a tanulók részvételéhez az 
általános- és középiskola, ill. az alapfokú művészetoktatási intézményvezetőjének hozzájárulása 
szükséges.  
 
Tanulmányi kirándulások alkalmával annyi kísérőtanárt kell biztosítani, amennyi a zavartalan 
lebonyolításhoz szükséges, de 20 tanulónként legalább 1 főt.  A kísérőtanárok felelősek a rendért 
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és a tanulók testi épségéért. Ha a tanuló szereplésére is sor kerül, lehetőleg biztosítani kell 
szaktanára részvételét.  
 
Önként jelentkező szülők kísérőül bevonhatók, de a tanári kíséretet nem helyettesíthetik. A 
kirándulások költségeit- a szülők meghallgatásával - úgy kell megállapítani, hogy azok a szülőket 
csak a legszükségesebb mértékben terheljék. Törekedni kell arra, hogy a tanulók anyagi okokból 
ne maradjanak távol a kirándulásokról, és a többgyerekes szülők anyagi megterhelése is minél 
kevesebb legyen.   
 
Iskolai szünetekben (nyári, téli, tavaszi) az alapfokú művészeti iskola önállóan vagy más 
szervezetekkel közösen zenei, művészeti alkotó, felkészítő táborokat szervezhet. A költségeket az 
iskola, a rendező szervek, ill. a résztvevők közösen viselik.  
 
Az intézményvezető gondoskodik arról, hogy az országos, körzeti, helyi vagy házi versenyeken 
győztes, ill. helyezést elért tanulók eredményes szerepléséről az iskolaközösség értesüljön.  
 
A tanulmányi kirándulásokon, szakmai versenyeken, táborozásokon és továbbképzéseken 
résztvevő tanárok (kísérő tanárok) költségeiről az iskolának kell gondoskodnia. Ugyancsak az 
iskola köteles gondoskodni a tanulmányi versenyeken, szakmai rendezvényeken, fesztiválokon 
résztvevő tanulók költségeiről (útiköltség, részvételi díj). A művészeti csoportok esetében az 
iskola anyagi lehetőségeinek arányában járul hozzá a költségekhez. 
 

3.6.2. Cserekapcsolatok, belföldi és külföldi tapasztalatcsere látogatások  
 
Az iskola intézményvezetőjének engedélyével az iskolai munkaterv alapján az iskola tanárai és 
tanulói tapasztalatcsere és közös művészeti tevékenység céljából cserelátogatásokat, közös 
fellépéseket szervezhetnek. Ennek költségeit a meghívó felek kölcsönös megállapodásainak 
alapján határozzák meg. Amennyiben a belföldi és külföldi utazásra az irányító szerv vagy 
impresszárió megbízás alapján kerül sor, a költségek térítése a megbízót terheli.  
 

3.7. A létesítmények és helyiségek használati rendje  
 
Az iskola létesítményeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően az állagmegóvás szem előtt 
tartásával kell használni.  
 
Az intézmény rendjéért a szervezett foglalkozást tartó pedagógus is felelősséggel tartozik.  
 
Az iskola minden dolgozója és tanulója felelős:  

- A közösségi tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért 
- Az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért  
- Az energiafelhasználással való takarékosságért  
- A tűz-és munkavédelmi szabályok betartásáért  

 
3.8. Az iskolai könyv-, kotta- és eszköztár (jelmezek)  

 
Az iskola könyv-, kotta-, zeneműtár, fonetikai gyűjtemény stb. (továbbiakban könyv- eszköztár) 
az iskola nevelő-oktató munka hatékonyságát, a korszerű szemléltetést szolgálja.  
 
Törekedni kell az állomány folyamatos gyarapítására. A könyv- eszköztár állományának 
tartalmaznia kell a nevelési- oktatási tervek által előirt eszközöket (ajánlott: kotta- és 
zeneműveket, szakkönyveket, lexikonokat, szótárakat, szakfolyóiratokat, valamint  hangzó anyag 
gyűjtemény).  
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A könyvtár-eszköztár gyűjtse az iskolai emlékeket, dokumentumokat, hang- és videofelvételeket. 
 
A könyvtár- eszköztár állományának gyarapításáról, nyilvántartásáról az iskolai felszerelések, 
technikai eszközök, hangszerek nyilvántartásáért az intézményvezető által megbízott személy 
felel.  
 
A tanév végén a tanulóknak bizonyítványosztás előtt tartozásukat rendezniük kell a könyvtári 
dokumentumokban meghatározott módon. 
 

3.9. Térítési díj, tandíj  
 
A fenntartó határozza meg azokat a szabályokat, amelyek alapján az iskola intézményvezető 
dönthet az ingyenes ellátásról, a térítési díj és tandíj összegéről, a tanulmányi eredmény alapján 
adható kedvezményről és a befizetés módjáról.  
 

4. A tanulók felvétele és értékelése az alapfokú művészeti iskolában 
 

4.1. A tanulók felvétele  
 
A felvételi vizsgákat általában május közepén kell megtartani, szeptember első hetében az esetleg 
üres helyek betöltésére pótfelvételi vizsgát lehet tartani. Új tanuló felvételéről az 
intézményvezető- a felvételi bizottság javaslatát és az iskola engedélyezett tanulói létszámát 
figyelembe véve- dönt.  
 
A felvételi vizsga eredményét írásban vagy az iskola hirdetőtábláján kell a tanulókkal és a 
szülőkkel közölni.  
 
A főtárgy, a kötelező tárgy és a választható tárgy osztályba sorolása eltérhet egymástól.  
 

4.2. A tanulók értékelése   
 
A pedagógus a tanuló tudását, teljesítményét tanítási év közben rendszeresen szóban, havonként 
érdemjeggyel értékeli. A középiskolás és a felnőtt tanulók értékelésénél a havi osztályzattól el 
lehet tekinteni.  
A tanév folyamán a tanulók munkáját úgynevezett részjegyekkel értékelhetjük. A részjegyeket 
célszerű egy-egy kisebb feladat elvégzésére ösztönző célzattal adni, nem feltétlenül törvényszerű, 
hogy a havi átlagjegy a részjegyek középarányosa legyen, azonban nevelési és pedagógiai 
szempontból nem szerencsés, ha a részjegyek és a havi átlagjegy között nagy az eltérés.  
Az osztályozás a tanrendi követelmények, valamint a tanulók gyakorlati és elméleti 
eredményeinek egybevetése alapján történik:  
 

- A főtárgy és a többi tantárgy esetén adható érdemjegyek: jeles(5), jó(4), közepes(3), 
elégséges(2), elégtelen(1) 

- Az előképző: kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, nem felelt meg.  
 
Az érdemjegyekről a tanulók szüleit tájékoztatni kell.  
 

4.2.1. A félévi és tanév végi osztályzás   
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A tanulók munkáját – kivéve az előképző tanulóit – félévkor és tanév végén osztályozni kell. A 
félévi, ill. egész évi osztályzatnak a tanuló félévi ill. tanév végi osztályzatnak a tanuló félévi ill. 
egész évi munkáját, valamint a tanév végi beszámolókon mutatott teljesítményét kell tükröznie. 
 
A félévi osztályzatot a tanár állapítja meg az I. félévi érdemjegyei alapján.  
 
A tanév végén bizottság előtt beszámolót kell tenni. A beszámolón az érdemjegyet a tantárgy 
tanárának javaslata alapján a bizottság állapítja meg. A bizottság elnöke az intézményvezető vagy 
megbízottja. A bizottság tagjai: a tanuló főtárgy tanára és még legalább egy szaktanár. Ha a 
nevelőtestületben több azonos szakos tanár van, lehetőleg valamennyi vegyen részt a 
beszámolókon.  
 
Egész évi munkája alapján kell osztályozni azt a tanulót, aki betegség vagy testi sérülés miatt a 
beszámolón megjelenni nem tud, és távolmaradásának okát orvosi igazolással bizonyítja. 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, ill. nem osztályozható az a tanuló, akinek a tanévben 
az igazolt s igazolatlan mulasztási együttesen meghaladják az előírt kötelező óraszám 
egyharmadát, kivéve, ha a tananyagot elsajátította és nevelőtestületi engedéllyel beszámolót tesz.  
 
Az osztályzatokat félévkor számjeggyel a tájékoztató füzetben, év végén a naplóban, a törzslapra 
és a bizonyítványba szómegjelöléssel és számjeggyel, ill. előképzés esetében az előírt szöveges 
minősítéssel kell bejegyezni.  
 

4.2.2. Szorgalom     
 
A tanulók tanúsított szorgalmát havonként értékelni kell. Erről a szülők és a tanulók a tájékoztató 
füzet útján kapnak értesítést. A szorgalom minősítésére 4 fokozatot kell használni: példás (5), jó 
(4), változó (3), hanyag (2). A szorgalom minősítését félévkor szám- és szómegjelöléssel a 
tájékoztató füzetbe, tanév végén pedig a naplóba, törzslapra, valamint a bizonyítvány megfelelő 
rovatába kell bejegyezni.  
 
Három órát meghaladó igazolatlan mulasztás esetén „változó” minősítésnél jobb nem adható.  
 

4.2.3. Javítóvizsga  
 
Főtárgyból és kötelező tantárgyból a tanév végén kapott elégtelen osztályzat esetén a tanuló 
javítóvizsgát tehet. A javítóvizsga időpontját írásban kell a szülőkkel kellő időben közölni. Ha a 
tanuló a javítóvizsga napján nem jelenik meg vagy a javítóvizsgán nem felelt meg, tanulmányait 
csak az osztály megismétlésével folytathatja. A javítóvizsgát bizottság előtt kell megtartani, 
melynek elnöke az intézményvezetője vagy megbízottja, tagjai a szaktanár és még egy, azonos 
vagy rokon szakos tanár.  
 
A javítóvizsga eredményét a főtárgy tanára vezeti be a törzslapra és a bizonyítványba. A 
záradékot az intézményvezetője és a főtárgy tanára írja alá, az eredményhirdetés a bizonyítvány 
kiosztásával történik.  
 
A javítóvizsga nem nyilvános és nem ismételhető meg.  
 

4.2.4. Összevont beszámoló  
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Rendkívüli előrehaladás esetén a szaktanár és a szakmai munkaközösség vezető tanár javaslata 
alapján az intézményvezető engedélyezheti, hogy a tanuló a tanév végén két, esetleg több osztály 
anyagából tegyen összevont beszámolót (osztályozó vizsga).  
 
A főtárgyi beszámoló anyagát kétharmad részben magasabb osztály anyagából kell összeállítani. 
Összevont beszámolót a tanév végi beszámolókkal egyidejűleg vagy az intézményvezető áltat 
megadott időben kell tartani.  
 
A tanulónak az összevont beszámoló engedélyezését írásban kell kérnie.  
 
 

4.2.5. Felsőbb osztályba lépés   
 
Az alapfokú művészeti iskola felsőbb osztályába az a tanuló léphet, aki a közvetlenül megelőző 
osztályt sikeresen elvégezte, arról bizonyítványt kapott és tanulmányait nem szakította meg.  
Felmentés vagy más ok miatt a tanuló osztályba sorolása a tantárgyaknál eltérhet egymástól. Ezt 
a bizonyítványba és a törzslapon is fel kell tüntetni. Ebben az esetben a felsőbb osztályba 
lépésnél a főtárgy osztályt kell figyelembe venni.  
 
Ha a tanuló az alapfokú évfolyamokat elvégezte, továbbképző évfolyamba csak akkor léphet, ha 
a jogszabályban meghatározottak szerit szervezett művészeti alapvizsgát tesz. 
 

4.2.6. Tanulmányok folytatása ugyanabban az osztályban  
 
Az a tanuló, aki az osztálya tantervi anyagát önhibáján kívül elvégezni nem tudja, az 
intézményvezetőtől kérheti, hogy tanulmányait a következő tanévben ugyanannak az osztálynak a 
tanulójaként folytathassa.  
 
Az intézményvezető a szaktanár meghallgatása alapján dönt. Ebben az esetben a tanuló 
osztályzatot nem kap. A bizonyítványba és a törzslapra a fenti tényt bejegyezni.  
 
Az osztályát folytatja az a tanuló is, akinek igazolt mulasztása valamely tantárgyból meghaladja 
az óraszám egyharmadát.  
 

4.3. A tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formája    
 
A tanulók rendszeres tájékoztatását az iskolai hirdetőtábla szolgálja. Ki kell tenni minden olyan 
nevelőtestületi, iskolaszéki és egyéb döntést, amely érinti a tanulókat.  
 
A tanulók az őket érintő kérdésekben - a kijelölt időpontban - az intézményvezetőhöz 
fordulhatnak.  
 

4.4. A tanulók jutalmazásának, fegyelmezésének elvei és formái  
 
A tanulóközösségek vagy az egyes tanulók szorgalmában, tanulmányi munkájában elért 
kimagasló eredmények jutalmazása fontos pedagógiai ösztönzési eszköz.  
 

4.4.1. Egyes tanulók jutalmazásának lehetőségei  
 
• szaktanári dicséret: odaítélését a szaktanár határozza meg. Adható az adott tantárgyban elért 
versenyeredményekért, kutató-, vagy sorozatos gyűjtőmunkáért és folyamatos ki-emelkedő 
tanulmányi munkáért, szakköri, szertárosi, stb. munkáért; 
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• intézményvezetői dicséret: versenyen elért kiemelkedő teljesítményért, kiemelkedő, legalább 
iskolai szintű közösségi munkáért.  
• tantestületi dicséret: a tantestület szavazata alapján tanév végén adható. 
 
A dicséretet a tájékoztató füzetbe, ill. az év végi bizonyítvány és a törzslap jegyzet rovatába be 
kell jegyezni. Az intézményvezetői dicséretben, kiváló tanuló kitüntetésben részesült tanulót az 
intézményvezető oklevéllel, könyvvel vagy más módon is megjutalmazhatja.  
 

4.4.2. Tanuló közösségek, csoportok jutalmazásának alapelvei  
 
A kiemelkedő eredményt elért tanulói csoportok, közösségek, együttesek intézményvezetői 
dicséretben, csoportos jutalmazásában részesíthetők (tárgy-, könyvjutalom, csereszereplés, 
táborozás). 
 
 

5. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 
  
 
A nevelő-oktató munka belső ellenőrzése a tanítási órákon kívül kiterjed a tanórákon kívüli 
foglalkozásokra is. A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésének megszervezéséért és hatékony 
működtetéséért az intézmény vezetője a felelős. Az intézményi önértékelés keretében az 
intézmény ötévente teljes körűen értékeli saját pedagógiai munkáját. Az intézményi önértékelés 
részeként ötévente sor kerül az intézmény pedagógusai, valamint az intézményvezetői 
megbízás második és negyedik évében az intézményvezető intézményen belüli értékelésére.  
 
Az önértékelés az intézményi önértékelési szabályzat, az intézményi önértékelés éves és ötéves 
terve alapján történik. 
 

5.1. A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak 
 

- az intézményvezető 
- intézményvezető helyettes 
- munkaközösség vezetők 
- Önértékelést Támogató Munkacsoport - ÖTM (Belső Ellenőrzési csoport) 

 
Az intézményvezető az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti. Ennek egyik 
eszköze a beszámoltatás. A munkaközösség vezetők, az intézményvezető helyettes(ek) az 
ellenőrzést a saját feladatukkal összefüggő területükön látják el. Tapasztalataikról folyamatosan 
tájékoztatják az intézményvezetőt. 
 

5.2. Intézményi önértékelési alapelvek 

- Az intézményi önértékelés és a tanfelügyelet fókuszában a tanulási-tanítási folyamat, a 
pedagógiai munka minősége áll. 

- Az értékelés alapját intézményi célok mentén értelmezett általános pedagógiai-szakmai 
elvárások alkotják. 

- Az önértékelés és a tanfelügyelet standardjai egységesek és nyilvánosak. 
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- Az intézményi önértékelés intézmény / vezető / pedagógus értékelésre vonatkozó standardjai 
(területek, szempontok, eljárásrend, módszertan, eszközrendszer) megfelelnek a külső értékelés 
standardjainak. 

- Az önértékelés az intézmény partnereinek (tanulók, szülők, fenntartó) bevonásával, az 
intézmény korábbi önértékelési gyakorlatát felhasználva történik. 

- A rögzített önértékelési standardok meghatározzák az önértékelés egységes, tanfelügyelethez 
kapcsolódó „magját”, melyek az intézmény igényei szerint kiegészíthető. 

5.3. Az ellenőrzés módszerei   
 
- A tanórák, tanórákon kívüli foglalkozások (beszámolók, előadások) látogatása. 
- A tanulói munkák vizsgálata.  
-  Írásos dokumentumok vizsgálata. 
 
Kiemelt figyelemmel a Pedagógiai Programban „Az alapfeladatok prioritási rendje – kiemelt 
célok” bekezdésben megfogalmazott, a pedagógus pedagógiai-szakmai ellenőrzésének 
területeire, kompetenciáira. 
 
Az ellenőrzés tapasztalatit a pedagógusokkal egyénileg, szükség esetén a munkaközösség 
vezetőkkel kell megbeszélni. Az általánosítható tapasztalatokat - a feladatok egyidejű 
meghatározásával - tantestületi értekezleten összegezni és értékelni kell. 
 

5.4. Az intézményi önértékelés módszerei 

Dokumentumelemzés, megfigyelés (óralátogatás), interjú, kérdőív. 

 

6. A vezetők közötti feladatmegosztás, a kiadmányozás és a képviselet 
szabályai, a telephelyeken dolgozó pedagógusok közötti 
kapcsolattartás rendje 

 

6.1. Az iskolavezetőség 
 

A szakmai vezetőség tagjai: 

- az intézményvezető 
- intézményvezető helyettes 
- munkaközösség vezetők (művészeti ág vezetők) 

 

Kiegészített szakmai vezetőség tagjai: 

- a fentieken kívül a főtárgy tanárok  

 

Az intézményvezető által megállapított munkaprogram alapján tanácskoznak. Az ülések 
összehívása az intézményvezető feladata. 
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Az ülésre - a napirendi ponttól függően - tanácskozási joggal meghívható a gazdasági vezető, az 
iskolai érdekképviseleti szervek vezetői.  

 

6.1.1. Az intézmény vezetője 
 

Az iskola élén az intézményvezető áll, aki vezetői tevékenységét az intézményvezető helyettes, 
valamint a gazdasági vezető közreműködésével látja el.  

Az intézményvezető jogállását a magasabb vezető beosztás ellátásával megbízott 
közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezések határozzák meg.  

Az intézményvezetőnek az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési 
jogkörét a nemzeti köznevelésről szóló 2011 évi CXC. Törvény (a továbbiakban: Nkt.) állapítja 
meg.  

Ellátja továbbá a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt és át nem ruházott feladatokat. 

Kizárólagos jogkörébe tartozik:  

- a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása,  
- munkavállalók felett a munkáltatói jogkör gyakorlása, továbbá 
- külön megállapított ügyekben a kiadmányozás.  

 

6.1.2. Intézményvezető helyettes 
 

Vezető beosztású pedagógus. Közvetlen felettese az intézményvezető. Részletes feladatait a 
munkaköri leírása állapítja meg.  

 

6.2. Képviseleti jog  
 

Az intézményt a szerveknél, hatóságoknál és minden külső szervnél az intézményvezető, 
akadályoztatása esetén az intézményvezető helyettes képviseli. Pénzügyi és gazdasági témákban 
az intézmény képviseletét az intézményvezető és a gazdasági vezető látja el.  

 

7. Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása 
esetén a helyettesítés rendje 

 

Az iskola nevelési-oktatási ideje alatt az intézményvezető, az intézményvezető helyettes, a 
gazdasági vezető közül egy vezető elérhetőségét biztosítani kell.  
 
Az intézményvezető akadályoztatása esetén - az azonnali döntést nem igénylő, a kizárólagos 
hatáskörébe tartozó ügyek kivételével - teljes felelősséggel az intézményvezető helyettes 
helyettesíti, továbbá az intézményvezető tartós, egy hónapot meghaladó 
akadályoztatása/távolléte/jogviszonyának megszűnése esetén is. Az intézményvezetőt és az 
intézményvezető helyettest egyidejű akadályoztatása esetén az intézményvezető által előzetesen 
írásban megbízott nevelőtestületi tag helyettesíti. 
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8. A vezetők és az iskolaszék, az óvodaszék, a kollégiumi szék, az 
intézményi tanács, valamint a szülői szervezet, közösség közötti 
kapcsolattartás formája, rendje 

 

Az iskolában a nevelő-és oktatómunka segítésére, a nevelőtestület, a szülők és a tanulók, az 
intézmény működésében érdekelt más szervezetek együttműködésének előmozdítására 
iskolaszéket lehet létrehozni, ha az iskolaszék létrehozását az iskolai szülői szervezet, közösség 
képviselője, ennek hiányában a szülők legalább húsz százaléka vagy az iskolai diákönkormányzat 
képviselője, iskolai diákönkormányzat hiányában az iskolába járó tanulók legalább húsz 
százaléka kezdeményezi, a nevelőtestület képviselőinek közre kell működniük az iskolaszék 
megalakításában és munkájában. 
 
Az iskolaszékkel való együttműködés szervezése az intézményvezető feladata. Az 
intézményvezetője és az iskolaszék képviselője az együttműködés tartalmát és formáját évente az 
iskolai munkaterv ill. az iskolaszék munkaprogramjának egyeztetésével állapítják meg. Az 
iskolaszék képviselőjét meg kell hívni a nevelőtestületi ülés azon napirendi pontjának 
tárgyalásához, amelyben az iskolaszéknek egyetértése vagy véleményezési jogosultsága van. Ha 
az iskolaszék az intézmény működésével kapcsolatos valamely kérdésben véleményt nyilvánított, 
vagy a nevelőtestület hatáskörébe tartozó ügyekben javaslatot tett, a nevelőtestület 
tájékoztatásáról, illetőleg a vélemény és a javaslat előterjesztéséről az intézményvezető 
gondoskodik. 
 
Az iskolában a helyi közösségek érdekeinek képviseletére a szülők, a tanulók, a nevelőtestület, az 
intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat, és a fenntartó delegáltjából, vagy a szülők, 
a nevelőtestület és az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat azonos számú 
delegáltjából álló intézményi tanács hozható létre. 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, továbbá a köznevelési szerződés megkötése előtt. 
 
Az iskolában a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében, az intézmény 
működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező szülői 
szervezetet (közösséget) hozhatnak létre. Igényük bejelentését követően a szülői szervezettel 
való együttműködés szervezése az intézményvezető feladata. 
 

9. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek, azok átruházására, 
továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó 
rendelkezések 

 

A nevelőtestület jogállását, döntési, véleményezési és javaslattételi jogkörét az Nkt. Megfelelő 
szakaszai és kapcsolódó rendeletei határozzák meg.  
 
A nevelőtestület az alapfokú művészeti iskola pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási 
kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület 
döntését, javaslatát általában a munkaközösségek előzetes állásfoglalása alapján alakítja ki. A 
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nevelőtestület tagja az alapfokú művészeti iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltő 
alkalmazottja, valamint a nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottja. 
 
 

9.1. A munkaterv elkészítése 
 
Az alapfokú művészeti iskola munkatervét az intézményvezető - a fenntartó, a szülői közösség, a 
munkaközösség vezető, intézményvezető helyettes(ek), működése esetén az iskolaszék, 
diákönkormányzat, intézményi tanács javaslatai figyelembevételével - készíti elő megvitatásra. A 
munkaterv végleges kialakításáról és elfogadásáról a nevelőtestület határoz.  A munkaterv 
kiterjed a nevelő-oktató munkával kapcsolatos feladatok konkrét megfogalmazására, az irányítás, 
a továbbképzés, továbbá a személyzeti és gazdasági feladataira. Magába foglalja az egyéb iskolai 
(munkaközösségi) programokat is. A feladatokat határidőkkel, az évenként ismétlődő teendőket 
időrendi sorrendben tartalmazza. 
 

9.2. A tanév rendje 
 
A tanév helyi rendjét - a jogszabály figyelembevételével - az iskola munkaterve határozza meg.  
 

9.3. Értekezletek  
 
A nevelőtestület a tanév folyamán rendes és rendkívüli értekezletet tart.  
 
A nevelőtestületi értekezletet az iskola munkatervében meghatározottak szerint, a napirend és az 
időpont feltüntetésével az intézményvezető hívja össze.  
 

9.3.1. Tanévnyitó értekezlet  
 
Augusztus hó utolsó hetében az intézményvezető által kijelölt napon tanévnyitó értekezletet kell 
tartani.  Ezen az intézményvezető ismerteti az új tanév főbb feladatait. Amennyiben a tanévzáró 
értekezlet nem döntött a következő tanév munkarendjétől, annyiban a tanévnyitó értekezlet dönt 
az éves munkaterv elfogadásáról. 
 

9.3.2. Félévzáró értekezlet 
 
Az intézményvezető eltérő rendelkezése hiányában legkésőbb január 31-ig kell megtartani. Ezen 
az intézményvezető elemzi az első félév munkáját és tájékoztatást nyújt a következő félév 
feladatairól.  
 

9.3.3. Tanévzáró értekezlet  
 
Tartható az utolsó tanítási napot követően, ill. a tanév rendjének megfelelően. Ezen az 
intézményvezető elemzi, értékeli a tanév nevelő-oktató munkáját, a munkatervi feladatok 
végrehajtását, a nevelőtestület elé terjeszti a következő tanév munkatervére vonatkozó javaslatát. 
Amennyiben a javaslat elfogadásának a feltételei fennállnak, a tanévzáró értekezlet dönt az éves 
munkaterv elfogadásáról. 
 

9.3.4. Nevelési értekezlet 
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Éves munkatervben meghatározott időpontban nevelési értekezletet kell tartani. Tárgya bármely 
nevelési kérdés, amelyet a tantestület határoz meg. Nevelési értekezlet témájától függően a 
nevelő testület határozatot hoz, vagy állást foglal.  
 

9.3.5. Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet 
 
Az intézményvezető rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásáról a napirend három nappal 
korábban történő kihirdetésével intézkedik. A rendkívüli nevelőtestületi értekezlet 
összehívásának nevelőtestületi kezdeményezéséhez a pedagógusok egyharmadának aláírása, 
valamint az ok megjelölése szükséges.  
 
Nevelőtestületi értekezlet összehívását az iskolaszék, vagy a szülői közösség is kezdeményezheti. 
A kezdeményezés elfogadásáról a nevelőtestület dönt.  
 
Az értekezlet tanítási időn kívül a kezdeményezéstől számított nyolc napon belül össze kell hívni.  
 

9.4.  A nevelőtestületi értekezlet előkészítésével és lefolytatásával  kapcsolatos 
rendelkezések 

 

 -  A nevelőtestületi értekezletet az intézmény vezetője készíti elő. A nevelőtestület írásos 
előterjesztés alapján tárgyalja a pedagógiai program, az SZMSZ, a házirend, a munkaterv, az 
iskolai munkára irányuló átfogó beszámoló elfogadásával kapcsolatos napirendi pontokat.  

-    Az intézményvezető az előterjesztés írásos anyagát a nevelőtestületi értekezlet előtt legalább 
nyolc nappal átadja a munkaközösség vezetőjének, a kihelyezett tagozatok vezetőinek, valamint 
gondoskodik arról, hogy a nevelőtestület tagjaihoz eljusson. 

- A nevelőtestületi értekezlet vonatkozó napirendi pontjához az egyetértési vagy véleményezési 
jogot gyakorlók képviselőjét meg kell hívni. 

-    A nevelőtestületi értekezlet levezető elnöki feladatait az intézményvezetője látja el.  
-    A nevelőtestület a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A szavazás ekkor érvényes, ha a 

testület 50%-a +1 fő jelen van. Vezetői megbízásnál a nevelőtestület kétharmados részvételi 
aránya szükséges.  

- Amennyiben a tantestület úgy dönt, az intézményvezető titkos szavazást rendel el.  
- Ha a döntésnél szavazategyenlőség keletkezik, a határozatot az intézményvezető szavazata 

dönti el.    
- A határozatokat sorszámozni kell, és azokat nyilvántartásba kell venni.  
- Az értekezletről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az értekezletet követő három 

munkanapot követően kell elkészíteni.  
- A jegyzőkönyvet az intézményvezető, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítésére 

felkért tanár írja alá.  
- A jegyzőkönyv két másolatát az irattárban kell elhelyezni. A jegyzőkönyvbe a nevelőtestület 

tagjai, valamint az iskola munkájának ellenőrzésével megbízott szervek képviselői 
betekinthetnek. Az értekezletről hiányzó tanárok a jegyzőkönyvet utólag tanulmányozhatják. 
 

 

10. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja 
  

Az iskolát a külső kapcsolatokban az intézményvezető képviseli. 
Az iskola rendszeres kapcsolatot tart:  
 

- az iskolát fenntartó egyesület elnökségével 
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- a tanulók iskoláival (általános iskolák, középiskolák) 
- a település egyéb intézményeivel. 

 

A gyermekek, tanulók igényeihez igazodva és érdekeiket szem előtt tartva együttműködik a 
pedagógiai szakszolgálatokkal, a pedagógiai szakmai szolgálatokkal, a gyermekjóléti szolgálattal, 
valamint az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval. 

 

11. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok 
ápolásával kapcsolatos feladatok 

 

Az iskola hagyományainak ápolása, jó hírnevének öregbítse az iskolaközösség minden tagjának 
joga és kötelessége. A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, továbbá az 
ünnepélyekre vonatkozó időpontokat, valamint a szervezési felelősöket a nevelőtestület az éves 
munkatervben határozza meg. 

 

12. A szakmai munkaközösségek (művészeti ág) együttműködése, 
kapcsolattartásának rendje 

 

A nevelő-oktató munka és a tanárok pedagógiai tevékenységének javítására, a módszertani 
kultúra fejlesztésére, az egységes követelményrendszer kialakítása és az önképzés elősegítése 
érdekében az iskolákban szakmai munkaközösségek működhetnek. A munkaközösségek 
elsődleges célja a munkaközösségbe tartozó pedagógusok munkájának segítése.  
 
A szakmai munkaközösségeket az azonos szakos vagy közös rendszerbe sorolható tanszakok 
oktatását ellátó tanárok részvételével lehet létrehozni. 
 
A szakmai munkaközösségek munkáját a munkaközösség vezetői irányítják. A szakmai 
munkaközösségek vezetői szükség esetén az egységesítés érdekében, az intézményvezető 
tájékoztatása mellett egyeztetést folytatnak le bármely vezető kezdeményezésére. A 
munkaközösség vezető szervezi az évközi és tanév végi beszámolókat a szakmai munkaközösség 
munkájáról. 
 
A munkaközösség vezetőt pótlék illeti meg.  

 

13. Az intézményi védő, óvó előírások 
 

A tanulók biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése érdekében a szükséges 
feltételrendszer vizsgálata, a feltételek javítása állandó feladat. Minden pedagógus köznevelési 
törvényben meghatározott feladatát képezi az, hogy a rábízott gyermekek részére az egészségük, 
testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjék, 
továbbá, ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges 
intézkedéseket megtegye. 
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Minden tanítási év kezdetén, valamint kirándulások előtt és egyéb esetekben, a tanórákon a 
gyermekek életkorának megfelelően ismertetni kell az egészségük és testi épségük védelmére 
vonatkozó előírásokat, veszélyforrásokat, valamint az elvárható magatartásformát. 

Ha a gyermeket baleset éri, a vele foglalkozó pedagógus kötelessége az elsősegélynyújtás. A 
gyermekbalesettel kapcsolatos nyilvántartási és jelentési kötelezettség teljesítését az 
intézményvezető ellenőrzi. Abban az esetben, ha nem a szülő, hanem közeli rokon (testvér, 
nagyszülő) jön a gyermekért, illetve a tanuló önállóan közlekedik, a szülők tanév elején, illetve 
változás esetén személyesen vagy telefonon előre jelezzék ezt a változást a gyermek, tanuló  
pedagógusainak. 

 

14. Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők 
 

Rendkívüli esemény esetén az intézményvezető intézkedhet. Akadályoztatása esetén az SZMSZ-
ben szabályozott helyettesítési rend szerint kell eljárni. Az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint 
történik. Az épület kiürítésének időtartamáról, a tanulók elhelyezéséről az intézkedést vezető 
hatóság információja alapján az intézményvezető, akadályoztatása esetén az intézkedéssel 
megbízott személy dönt. A rendkívüli eseményről és a hozott intézkedésről az intézményvezető 
értesíti a fenntartót. 

15. Tájékoztatás a pedagógiai programról, házirendről, SZMSZ-ről 
 

A pedagógiai program, továbbá az SZMSZ és a házirend az intézmény honlapján 
(www.eckami.hu) nyilvános, ott bármikor megtekinthető. A pedagógiai programmal, illetve az 
intézményben folyó szakmai munkával kapcsolatban felmerülő kérdés esetén előre egyeztetett 
időpontban (www.eckami.hu / kapcsolat) az intézmény vezetősége tájékoztatást nyújt. A 
házirendről, annak nyilvánosságáról, elhelyezéséről, a szülők beiratkozáskor tájékoztatást kapnak, 
továbbá a házirend megváltoztatása esetén is. 

16. Azok az ügyek, amelyekben a szülői szervezetet, közösséget az 
SZMSZ véleményezési joggal ruházza fel 

 

- A pedagógiai program nyilvános elhelyezésének módja (SZMSZ).   

- A pedagógiai programról való tájékoztatás módja (SZMSZ). 

- Az SZMSZ-t, a házirendet és a pedagógiai programot a nevelési-oktatási intézmény honlapján 
való nyilvánosságra hozása (SZMSZ). 

- A házirendről való tájékoztatásról a beiratkozáskor, továbbá annak érdemi változása esetén 
(SZMSZ). 

- A szülőket a megelőző tanév végén tájékoztatni kell azokról a tankönyvekről, tanulmányi 
segédletekről, taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről, amelyekre a következő tanévben 
a nevelő és oktató munkához szükség lesz. Tájékoztatni kell őket továbbá az iskolától 
kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről és más felszerelésekről, valamint arról is, hogy az 
iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások csökkentéséhez (SZMSZ). 

- SZMSZ, az adatkezelési szabályzat és munkaterv véleményezése. 

http://www.eckami.hu/
http://www.eckami.hu/
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- 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. 

- Az intézményben üzemelő élelmiszer-árusító üzlet nyitvatartási rendjének és az áruautomata 
működtetési időszakának a megállapodásban történő meghatározásához a szülői szervezetet 
egyetértési jog illeti meg. 

- A fenntartó a köznevelési intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának 
megváltoztatásával, nevének megállapításával összefüggő döntése, vagy véleményének 
kialakítása előtt. 

 

17. Tanulói szervezetek 
 

17.1. Diákönkormányzat 
 
A tanulók, a tanulóközösségek a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot 
hozhatnak létre. A diákönkormányzatok tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre 
kiterjed. A diákönkormányzat véleményét a nevelőtestületi értekezleten a diákönkormányzat 
képviselője vagy a diákönkormányzatot segítő tanár képviseli. 
 
 

17.2. Diákközgyűlés  
  
A tanulók szervezett véleménynyilvánításának és tájékoztatásának fóruma a diákközgyűlés. 
Megtartásának idejét a tanév helyi rendje tartalmazza. A diákközgyűlésen jelen vannak a 
nevelőtestület tagjai.  
 
Az iskola életével kapcsolatos kérdéseket a diákönkormányzat a segítő tanárok 
közreműködésével a közgyűlést megelőzően írásban eljuttatja az iskola intézményvezetőjéhez. A 
rendkívüli diákközgyűlést a diákönkormányzat vezetője a javasolt napirend megjelölésével a 
segítő tanár útján kezdeményezi az intézményvezetőnél. Az intézményvezető a 
kezdeményezéstől számított 15 napon belül intézkedik a rendkívüli diákgyűlés összehívásáról a 
napirend közzétételével. Ha az intézményvezető a rendkívüli diákgyűlés összehívását nem tartja 
szükségesnek, gondoskodik a kezdeményezést kiváltó kérdés más úton való megnyugtató 
rendezéséről.  
 
 

18. Felnőttoktatás   
 
Az alapfokú művészeti iskola felnőttoktatást szervezhet a nem tanköteles korú tanulók, ill. 18. 
életévüket betöltők számára. A felnőttoktatásban résztvevőkre az alapfokú művészeti iskolára 
vonatkozó szabályok kötelező érvényűek.  
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19. A tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárást 
megelőző egyeztető eljárás, valamint a tanulóval szemben 
lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás részletes szabályai 

 
A tanuló fegyelmi felelőssége: Ha a tanuló a házirendet megszegi, fegyelmező intézkedésben 
vagy fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelemsértés mértékétől függő intézkedések az 
alábbiak: 
 
• szóbeli figyelmeztetés, 
 
• írásbeli figyelmeztetés: 
-    szaktanári figyelmeztetés, 
-    intézményvezetői figyelmeztetés, 
 
• írásbeli intés: 
-     szaktanári intő,  
-     intézményvezetői intő. 
 
Fegyelmi eljárás: 
  
• Ha a tanuló kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli 
határozattal fegyelmi eljárás lefolytatása után fegyelmi büntetésben részesíthető. 
• Fegyelmi eljárást a tantestület bármely tagjának javaslatára az intézményvezető 
kezdeményezheti. A fegyelmi jogkör gyakorlója a nevelőtestületből választott legalább három 
tagú bizottság. 
• Az eljárás lebonyolítását a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 53.§ - 61. § -ban foglaltak szerint 
kell lefolytatni. 
• A fegyelmi tárgyalás lefolytatása előtt egyeztető eljárásra van lehetőség, amennyiben ezzel a 
kötelességszegő tanuló és a sértett fél (kiskorú esetén szülője) is egyetért. Az egyeztető eljárás 
célja a kötelességszegéshez vezető események feltárása, értékelése, s ennek alapján a felek között 
megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében (jóvátétel). 
• A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben a kötelesség szegő tanuló, illetve szülője 
figyelmét fel kell hívni az egyeztető eljárás lehetőségére. Az értesítés kézhezvételétől számított 5 
tanítási napon belül írásban kérhető az egyeztető eljárás lefolytatása. A fegyelmi eljárást folytatni 
kell, ha az egyeztető eljárást nem kérik, továbbá, ha az egyeztetés a kérelemtől számított 10 
munkanapon belül nem vezet eredményre. 
• A fegyelmi vizsgálat során vétkesség vagy bizonyíték híján az eljárást írásbeli határozattal meg 
kell szüntetni. 
• A vétkesség beigazolódása után a következő fegyelmi büntetést szabható ki: 
(a) megrovás, 
(b) szigorú megrovás, 
(c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetve megvonása, 
(d) áthelyezés más tanulócsoportba vagy iskolába, 
(e) eltiltás a tanév folytatásától, 
(f) kizárás az iskolából. 
• A (d) pontban szabályozott más iskolába történő áthelyezés fegyelmi büntetésként akkor 
alkalmazható, ha az iskola intézményvezetője a tanuló átvételéről a másik iskola 
intézményvezetőjével megállapodott. 
• Amennyiben az iskolában működik diákönkormányzat, a véleményét be kell szerezni a 
fegyelmi eljárás során.  
• A fegyelmi határozatról a tanuló szülőjét vagy gondviselőjét írásban kell értesíteni. 
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20. Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok 
hitelesítésének rendje 

 

Az intézményben használt nyomtatványok: 

- beírási napló 

- haladási napló 

- bizonyítvány 

- törzslap 

- jegyzőkönyv tanulmányok alatti vizsgához 

 

Elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok: 

- a tanulóbalesetek elektronikus úton történő bejelentése, 

- a KIR rendszerből kinyomtatandó dokumentumok. 

 

20.1. Az elektronikusan előállított és papír alapon tárolt nyomtatványok 
hitelesítés rendje 

 

Az elektronikusan előállított papír alapú nyomtatvány tartalmazza 

- az okirat nevét 

- az intézmény nevét 

- az intézmény címét 

- az intézmény OM azonosítóját 

- a tanítási évet 

- az intézményvezető aláírását 

- az intézmény körbélyegzőjének lenyomatát 

 

20.2. Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítése 
 

Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványt – az igazgató utasítása szerinti 
gyakorisággal – papíralapon is hozzáférhetővé kell tenni, azaz ki kell nyomtatni. 

A papíralapú nyomtatványt kinyomtatását követően: 

- el kell látni az igazgató eredeti aláírásával és az intézmény bélyegzőjével, 

- azt vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint meghatározott ideig az iratkezelési szabályzat 
alapján irattári dokumentumként kell megőrizni. 
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A papíralapú irattárazás tekintetében a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi 
követelmények megtartásáért az intézményvezető felel, valamint a hitelesítésről is az 
intézményvezetőnek kell gondoskodnia. 

A tanulóbalesetek elektronikus úton történő bejelentőlapja papíralapú nyomtatványának 
hitelesítésére és tárolására a fent írt eljárásrend vonatkozik. 

 

20.3. A KIR rendszerből kinyomtatandó dokumentumok hitelesítése 
 

A szükség esetén kinyomtatott elektronikus okiratnak minősülő dokumentumok hitelesítési 
rendje: 

- El kell helyezni a papíralapú dokumentumon a hitelesítési záradékot, amely tartalmazza a 
hitelesítés időpontját, a hitelesítő aláírását és az intézmény hivatalos körbélyegző lenyomatát, és 
„elektronikus nyomtatvány” felirattal kell ellátni. 

- A füzet jelleggel összetűzött, kapcsozott dokumentumok esetén a füzet külső lapján vagy annak 
belső oldalán kell elhelyezni a hitelesítési záradékot, ahol fel kell tüntetni azt is, hogy a 
dokumentum hány lapból, illetve oldalból áll. Ez esetben a hitelesítés szövege: 

Hitelesítési záradék 

- az iraton fel kell tüntetni a dokumentum eredeti adathordozójára való utalást: „elektronikus 
nyomtatvány”, 

- az elektronikus és a nyomtatott (hitelesített) kiállítás dátumát. 

Ez a dokumentum ....... folyamatosan sorszámozott oldalból/lapból áll. 

Kelt: ................................................ 

PH 

.......................................... 

Hitelesítő 

 

21. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok 
kezelési rendje 

 

Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az 
igazgató 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 tároljuk. A mappához 
való hozzáférés jogát az informatikai rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az 
intézményvezető által felhatalmazott személyek (az iskolatitkár és az igazgatóhelyettesek) 
férhetnek hozzá.  

A Közoktatási Információs Rendszerben (KIR) elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt 
dokumentumokon elektronikus aláírást (amennyiben van az intézményben erre lehetőség) 
kizárólag az intézmény igazgatója alkalmazhat. A KIR eléréséhez felhasználói nevek, szükséges 
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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. Több felhasználóra azonos 
felhasználónév nem engedélyezhető. A felhasználónevet, a hozzátartozó jelszót lezárt borítékban 
az iskolatitkár őrzi. 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. 

 

22. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  
 
Az SZMSZ-t az iskola nevelőtestülete fogadja el. Az SZMSZ a fenntartó jóváhagyásával válik 
érvényessé. A hatálybalépés napja az SZMSZ jóváhagyásának napja.  
 

22.1. Az SZMSZ felülvizsgálata 
 

A SZMSZ felülvizsgálatára sor kerül jogszabályi előírás alapján, illetve jogszabályváltozás 
esetén, vagy ha módosítását kezdeményezi az intézmény nevelőtestülete, a diákönkormányzat, az 
intézményi tanács, az iskolaszék, szülői szervezet. A kezdeményezést és a javasolt módosítást az 
intézmény vezetőjéhez kell beterjeszteni. A SZMSZ módosítási eljárása megegyezik 
megalkotásának szabályaival. 
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Záradék 
 
 

Az Apolló Kulturális Egyesület fenntartásában működő Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola  

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁT  

A szülői szervezet 2019. augusztus 23-án tartott ülésén megismerte és véleményezte, 

a nevelőtestület  Pécs, 2019. augusztus 30-án a  nevelőtestületi értekezleten elfogadta, az 
intézményvezető jóváhagyta, valamint a fenntartó elfogadta és jóváhagyta. 
 

Pécs, 2019. augusztus 30. 

 
 

                                                                               ..........…………………………. 
 
                                                                                          Eck Imre AMI intézményvezető 
                                                                                          A nevelőtestület jóváhagyásával 
 
 

Nyilatkozat 
 
Az iskola Szülői Szervezete képviseletében aláírásával tanúsítja, hogy a Szervezeti és Működési 
Szabályzat elkészítéséhez és elfogadásakor véleményezési jogát gyakorolta. 
 
Pécs, 2019. augusztus 23. 
 
 

                                                                               ..........…………………………. 
 
                                                                                                   Szülői Szervezet elnöke 
 
 
 
 

Jóváhagyó nyilatkozat 
 
Az Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola fenntartója nyilatkozom, hogy az Eck Imre Alapfokú 
Művészeti Iskola 2019. augusztus 30-án módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát a mai 
napon jóváhagyom. 
 
Pécs, 2019. augusztus 30. 
 
 

                                                           
.......................................................................................... 

 
                                                         Az Apolló Kulturális Egyesület elnöke, 
                                                     Eck AMI  fenntartó törvényes képviselője
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