A nyitva tartás rendje
Szorgalmi időben az iskola (Duna korzó 16.) reggel 6 órától este 20 óráig, szombati napokon
délelőtt 8 - 14 óráig, ügyeleti beosztás szerint tart nyitva.
Az iskola székhelyén portaszolgálat működik, szükség szerint ügyeletet a hivatalsegédek
tartanak.
A tanítás 8 - 20 óráig tarthat, de általában délután kezdődik, igazodva a közismeretet oktató
intézmények működéséhez. Iskolánk hatnapos munkarend szerint működik, így szombaton is
szervezhető részleges tanítás, 8 -14 óra között.
Rendezvények idejére és a szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az intézményvezető adhat
engedélyt.
A hivatalos ügyek intézése és a térítési díjak befizetése a székhely irodájában történik
munkanapokon 8.30-17.30 között.
Az iskola a tanítási szünetekben zárva tart. A nyári szünetben a székhelyen irodai ügyeletet kell
tartani. Ennek napjait az intézményvezető határozza meg, egyúttal gondoskodik közzétételéről, valamint
a fenntartó tájékoztatásáról. Eltérő rendelkezés hiányában a nyári szünet ideje alatt az ügyelet minden
szerdán 9.00-13-00 között tart, június 15-től augusztus 31-ig.
A tanulók óráit úgy kell beosztani, hogy azok ne ütközzenek közismereti iskolájuk tanítási
óráival, vagy munkaidejükkel. A főtárgyi órák beosztásánál ügyelni kell arra, hogy a távolabb lakó
tanulók óráit - ha lehetséges - kapcsoljuk a kötelező tantárgyi órákhoz.
A csoportos órákat a szünet közbeiktatásával kell megtartani. Összevont csoportos óra
szervezésénél figyelembe kell venni a 20/2012. EMMI rendeletben foglaltakat.
Azoknak a tanulóknak, akik távol laknak a zeneiskolától, ill. a tanítás helyétől, vagy ezt más ok
indokolttá teszi, a csoportos órák - a kiselőképző, előképző és a "B" tagozatosok óráinak kivételével heti egy napra összevonhatók.
A megtartott hangszeres órákat a főtárgyi naplóban dátum szerint, a szolfézs és kötelező tárgyi
órákat a tantárgyi naplókban sorszám és dátum szerint kell feltüntetni. A megtartott órák számát a
tanulók ellenőrző könyvének tükröznie kell.
A tanítási órák zavartalansága érdekében a tanárt és a tanulót az óráról kihívni, vagy a tanítási
órát más módon zavarni nem szabad. Rendkívüli esetekben az intézményvezető kivételt tehet.

Szentendre, 2018. szeptember 1.

