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 *A teljes házirend megtalálható az iskola honlapján  

 

BALESETVÉDELMI ÉS TŰZVÉDELMI ISMERETEK A NÖVENDÉKEK SZÁMÁRA 

HÁZIREND KIVONAT* 

 
A zeneiskola nyitva tartása: hétfőtől péntekig 8.00-tól 20.15-ig, szombaton 8.00-tól 14.00-ig. 
A növendéknek 5 perccel az órája megkezdése előtt felkészülten és pontosan meg kell érkezni a 
zeneiskolába hangszerrel, kottával és ellenőrzővel. 
Amennyiben a növendék igazolatlan hiányzása eléri a 8 órát, a szaktanár írásban tájékoztatja a 
szülőt, hogy 10 óra igazolatlan mulasztás esetén a tanulót a növendékek sorából törölni kell. 
 
Az anyagi felelősség szabályai 

- A tanteremben a növendék csak a tanár jelenlétében, ill. engedélyével tartózkodhat. 
- A zeneiskola növendéke anyagilag felelős az iskola épületében használt és az iskolából 

használatra kölcsönzött hangszerekért, kottákért, egyéb eszközökért. 
- Amennyiben az iskola tulajdonát képező hangszert, kottát, egyéb eszközt megrongál vagy 

elveszít a növendék, kártérítésre kötelezhető az okozott kárnak megfelelő mértékben. 
- Kártérítési kötelezettség terheli a növendéket, ha az iskola épületében vagy 

berendezéseiben kárt okoz. 
  
Tilos az épületben: 

- a konnektorokat nem rendeltetésszerűen használni 
- a növendékeknek elektromos készüléket kezelni tanári felügyelet nélkül. 
- vizes kézzel a kapcsolókhoz nyúlni. 
- a székeket balesetveszélyes módon használni 
- radiátorra felállni, felülni 
- balesetveszélyesen közlekedni (pl. lépcsőkorláton lecsúszni, rohangálni) 
- szabadban használható sporteszközökkel játszani (labda, roller, stb.) 
- a szőnyegpadlós termekbe utcai cipővel bemenni 

 
Tilos az udvaron: 

- verekedni, durván játszani. 
- a padokat, asztalokat és udvari játékokat elmozdítani, ill. nem rendeltetésszerűen 

használni, a fákra és a kerítésre felmászni 
- a parkolóban figyelmetlenül közlekedni  

 
Tűz esetén a tanuló legfontosabb feladata az észlelt tüzet a hozzá legközelebb található felnőttnek 
jelezni, - aki szaggatott csengetéssel az épületben tartózkodókat fegyelmezteti - majd az iskola 
épületéből a legrövidebb úton a szabadba távozni a felnőttek utasítása és a kiürítési terv szerint. 
 
Tilos az iskola épületében található tűzoltó készülékeket a helyükről elmozdítani, a készülékek 
helyét jelző táblákat a falról leszedni, a készülékek megközelíthetőségét akadályozni! 
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