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DÍSZLET ÉS JELMEZTERVEZŐ MŰHELY  

  

Az iskola szakműhelyeit az iskola diákjai használhatják a tanórai rend szerint ill. a 

szaktanárok által kiadott feladatok gyakorlására.   

 A gyakorlásra szánt időszakban aláírással regisztrálják magukat egy műhelynaplóban. A 

gyakorlásra szánt időben a felelősség is (anyagi, technikai, biztonsági értelemben egyaránt) 

azé, aki a műhelyben tartózkodik.   

 A tanórai hiányzás nyilvántartása a tanár feladata.   

 A tanműhely szolgáltatásait a tanórán kívüli időben igazgatói engedéllyel lehet igénybe 

venni. A tanműhely foglalkozásainak ideje az iskolai rend szerint: hétfőtől-péntekig, 

hétvégén (szombat, vasárnap) a tanműhely nincs nyitva, szolgáltatásai igazgatói engedéllyel 

kivételes estben vehetőek igénybe.  

 Az anyagfelhasználás ésszerűsítése végett a szakfeladatoknak megfelelő anyagmennyiséget 

mindenkinek egyénileg kell biztosítania a csoportos beszerzéseket a műhelyvezető, 

tanszakvezető határozza meg.  

 A feladatokat és a hozzájuk rendelhető anyagfelhasználást a szaktanárok határozzák meg 

minden tanuló számára. A plusz feladatokra is a szaktanárok határoznak meg 

anyagfelhasználási szükségletet a tantervben előírtak szerint. A gyakorlati óra alatt készült 

termékek az iskola szellemi és anyagi termékei, melyekről a szaktanárokkal történő 

egyeztetés során az iskola rendelkezik. A (kt.) törvény lehetőséget ad arra, hogy a 

tanműhelyekben készült tárgyak a tanuló tulajdonát képezzék megfelelő feltételek mellett, 

így csupán havonta 1-2 jól sikerült munkát kérünk prezentálni a szakfeladatok ellenőrzése 

miatt, valamint kiállításra való bemutatás végett.   

 Egyes szakmai feladatok során veszélyes anyagok is felhasználásra kerülnek (hígítók, 

vegyszerek, festékek…), ezekkel a balesetvédelmi előírások szerint kell eljárni. Használatuk 

megfelelő körültekintést és szakmaiságot feltételez. A veszélyes hulladékok gyűjtését a 

csoportoknak meg kell szervezni a szaktanárok segítségével.  

 Számos esetben az alkotások méretei a szabványméret felettiek, a vendégfalak, felfeszített 

vásznak, nagyméretű farost lemezek, makettek, bábok, díszletelemek…stb. munka utáni 

sérülés és balesetvédelmi szempontokat is figyelembevevő elhelyezése az alkotó feladata.  

A tárolást a szaktanárral minden esetben egyeztetni kell!  

 - A tanítási óra után mindenkinek kötelessége elpakolni maga után, hogy a takarítást 

zavartalanul meg tudjuk oldani.  

Ez a szabályzó a hatályos törvényi rendelkezéseknek megfelel és az iskola pedagógiai programjának 

részét képezi.  

  

      

  
Kiss Papp Csilla  Fekete József szakmai ig.h.  igazgató  
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ALKALMAZOTT GRAFIKUS, FOTÓ MŰHELY  

  

Az iskola diákjai használhatják a tanórai rend szerint ill.  

a szaktanárok által kiadott feladatok gyakorlására.   

 A gyakorlásra szánt időszakban aláírással regisztrálják magukat egy műhelynaplóban. A 

gyakorlásra szánt időben a felelősség is (anyagi, technikai, biztonsági értelemben egyaránt) 

azé, aki a műhelyben tartózkodik.   

 A tanórai hiányzás nyilvántartása a tanár feladata.   

 A tanműhely szolgáltatásait a tanórán kívüli időben igazgatói engedéllyel lehet igénybe 

venni. A tanműhely foglalkozásainak ideje az iskolai rend szerint: hétfőtől-péntekig, 

hétvégén (szombat, vasárnap) a tanműhely nincs nyitva, szolgáltatásai igazgatói engedéllyel 

kivételes estben vehetőek igénybe.  

 A szakmai gyakorlati órák korszerűen felszerelt tanműhelyekben folynak, az eszközök 

védelmét mindenkinek komolyan kell vennie, mert közös érdek. A szakmai feladatokra 

kiadott műszaki felszerelésért mindig az felel, akinél az eszköz kinn van (a javítás anyagi 

terhe is a használót terheli), ebben reklamációt nem tudunk elfogadni. A kiadást (név, 

időpont) vezetni kell a műhelynaplóban.  

 Az anyagfelhasználás ésszerűsítése végett a szakfeladatoknak megfelelő anyagmennyiséget, 

felszerelést mindenkinek biztosítania kell a tanuláshoz és a gyakorláshoz. A csoportos 

beszerzéseket a műhelyvezető, tanszakvezető határozza meg a szaktanárokkal történő 

egyeztetés alapján.  

 A feladatokat és a hozzájuk rendelhető anyagfelhasználást a szaktanárok határozzák meg 

minden tanuló számára. A plusz feladatokra is a szaktanárok határoznak meg 

anyagfelhasználási szükségletet a tantervben előírtak szerint.  

 A gyakorlati óra alatt készült termékek az iskola szellemi és anyagi termékei, melyekről a 

szaktanárokkal történő egyeztetés során az iskola rendelkezik. A (kt.) törvény lehetőséget ad 

arra, hogy a tanműhelyekben készült tárgyak a tanuló tulajdonát képezzék megfelelő 

feltételek mellett, így csupán havonta 1-2 jól sikerült munkát kérünk prezentálni a 

szakfeladatok ellenőrzése miatt, valamint kiállításra való bemutatás végett.  

 Egyes szakmai feladatok során veszélyes anyagok is felhasználásra kerülnek (hígítók, 

vegyszerek, festékek…), ezekkel a balesetvédelmi előírások szerint kell eljárni. Használatuk 

megfelelő körültekintést és szakmaiságot feltételez. A veszélyes hulladékok gyűjtését a 

csoportoknak meg kell szervezni a szaktanárok segítségével.   

 A tanítási óra után mindenkinek kötelessége elpakolni maga után, hogy a takarítást 

zavartalanul meg tudjuk oldani.  

Ez a szabályzó a hatályos törvényi rendelkezéseknek megfelel és az iskola pedagógiai programjának 

részét képezi.  

  

      

  
Kiss Papp Csilla  Fekete József szakmai ig.h.  igazgató  
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A TÁNCTEREM SZABÁLYZATA  

  

Az iskola diákjai használhatják a tanórai rend szerint,  

ill. a szaktanárok által kiadott gyakorlatok, koreográfiák gyakorlására.   

 A terem kulcsok felvételére a portán történik kizárólag a szaktanárok kaptak rá felhatalmazást.  

 Az öltözők kulcsait a diákok is felvehetik, de a tanórai tartózkodás alatt a portára le kell adni, 

mert egy időben több csoport is érintett az öltöző használatában.  

 Az értékmegőrzés miatt a személyes értékeket indokolt esetben, a tanteremben is 

elhelyezhetik, az arra kijelölt helyen. Az értéktárgyak eltűnéséért az iskola felelősséget nem 

tud vállalni.  

 A tánctermekben utcai cipő nem használható!   

 A táncteremben óra és ékszerek használata tilos az esetleges sérülések elkerülése miatt!  

 A gyakorlásra szánt időszakban aláírással regisztrálják magukat egy műhelynaplóban. A 

gyakorlásra szánt időben a felelősség is (anyagi, technikai, biztonsági értelemben egyaránt) 

azé, aki a műhelyben tartózkodik.   

 A tanórai hiányzás nyilvántartása a tanár feladata.   

 A tanműhely szolgáltatásait a tanórán kívüli időben igazgatói engedéllyel lehet igénybe venni.   

 A tanműhely foglalkozásainak ideje az iskolai rend szerint: hétfőtől-péntekig, hétvégén 

(szombat, vasárnap) a tanműhely nincs nyitva, szolgáltatásai igazgatói engedéllyel kivételes 

estben vehetőek igénybe.  

 A szakmai gyakorlati órák korszerűen felszerelt tanműhelyekben folynak, az eszközök 

védelmét mindenkinek komolyan kell vennie, mert közös érdek (a javítás anyagi terhe is a 

teremhasználati engedéllyel rendelkezőt terheli).  

 A tanítási óra után mindenkinek kötelessége elpakolni maga után, és a tánctermet tisztán 

átadni az utána következő csoportnak.  

 A táncteremben keletkezett sérüléseket minden esetben a tanárnak kell jelezni, a sérülés 

ellátásáról ő rendelkezik annak mértékétől függően.  

Ez a szabályzó a hatályos törvényi rendelkezéseknek megfelel és az iskola pedagógiai programjának 

részét képezi.  

  

      

  
Kiss Papp Csilla  Fekete József szakmai ig.h.  igazgató  
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FESTŐ MŰHELY SZABÁLYZATA  

  

Az iskola diákjai használhatják a tanórai rend szerint ill.  

a szaktanárok által kiadott feladatok gyakorlására.   

 A gyakorlásra szánt időszakban aláírással regisztrálják magukat egy műhelynaplóban. A 

gyakorlásra szánt időben a felelősség is (anyagi, technikai, biztonsági értelemben egyaránt) 

azé, aki a műhelyben tartózkodik.   

 A tanórai hiányzás nyilvántartása a tanár feladata.   

 A tanműhely szolgáltatásait a tanórán kívüli időben igazgatói engedéllyel lehet igénybe 

venni. A tanműhely foglalkozásainak ideje az iskolai rend szerint: hétfőtől-péntekig, 

hétvégén (szombat, vasárnap) a tanműhely nincs nyitva, szolgáltatásai igazgatói engedéllyel 

kivételes estben vehetőek igénybe.  

 Az anyagfelhasználás ésszerűsítése végett a szakfeladatoknak megfelelő anyagmennyiséget 

mindenkinek egyénileg kell biztosítania a csoportos beszerzéseket a műhelyvezető, 

tanszakvezető határozza meg.  

 A feladatokat és a hozzájuk rendelhető anyagfelhasználást a szaktanárok határozzák meg 

minden tanuló számára. A plusz feladatokra is a szaktanárok határoznak meg 

anyagfelhasználási szükségletet a tantervben előírtak szerint.  

A gyakorlati óra alatt készült termékek az iskola szellemi és anyagi termékei, melyekről a 

szaktanárokkal történő egyeztetés során az iskola rendelkezik. A (kt.) törvény lehetőséget ad 

arra, hogy a tanműhelyekben készült tárgyak a tanuló tulajdonát képezzék megfelelő 

feltételek mellett, így csupán havonta 1-2 jól sikerült munkát kérünk prezentálni a 

szakfeladatok ellenőrzése miatt, valamint kiállításra való bemutatás végett.   

 Egyes szakmai feladatok során veszélyes anyagok is felhasználásra kerülnek (hígítók, 

vegyszerek, festékek…), ezekkel a balesetvédelmi előírások szerint kell eljárni. Használatuk 

megfelelő körültekintést és szakmaiságot feltételez. A veszélyes hulladékok gyűjtését a 

csoportoknak meg kell szervezni a szaktanárok segítségével.  

 Számos esetben az alkotások méretei a szabványméret felettiek, a vendégfalak, felfeszített 

vásznak, nagyméretű farost lemezek munka utáni sérülés és balesetvédelmi szempontokat is 

figyelembevevő elhelyezése az alkotó feladata. A tárolást a szaktanárral minden esetben 

egyeztetni kell.   

 A tanítási óra után mindenkinek kötelessége elpakolni maga után, hogy a takarítást 

zavartalanul meg tudjuk oldani.  

Ez a szabályzó a hatályos törvényi rendelkezéseknek megfelel és az iskola pedagógiai programjának 

részét képezi.  

  

      

  
Kiss Papp Csilla  Fekete József szakmai ig.h.  igazgató  
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„F”  
KERÁMIA MŰHELY SZABÁLYZATA  

Égetési szabályzat: Égetési 
rend:   

 Az égetést csak a tanárok végezhetik (mivel felelősséggel is ők tartoznak a technikai, 

biztonsági és baleseti károk miatt)  

 A villanyóra állását mind a kezdő, mind a záró értéknél rögzíteni kell a kiadott égetési 

naplóban (helye a múzeumi gondnoki szoba)  

 A kemence berakásában a tanári felügyelet mellett diákok is segédkezhetnek a 

technikai folyamat megismerése végett.   

Műhelyhasználat szabályai:  

 Az iskola szakműhelyeit az iskola diákjai használhatják a tanórai rend szerint ill.  

a szaktanárok által kiadott feladatok gyakorlására.   

 A gyakorlásra szánt időszakban aláírással regisztrálják magukat a múzeumi 

gondnokságon. A gyakorlásra szánt időben a felelősség is (technikai, biztonsági 

értelemben egyaránt) azé, aki a műhelyben tartózkodik.   

 A tanórai hiányzás nyilvántartása a tanár feladata.   

 A tanműhely szolgáltatásait a tanórán kívüli időben igazgatói engedéllyel lehet 

igénybe venni. A tanműhely foglalkozásainak ideje az iskolai rend szerint: hétfőtől-

péntekig, hétvégén (szombat, vasárnap) a tanműhely nincs nyitva, szolgáltatásai 

igazgatói engedéllyel vehetőek igénybe.  

 Az anyagfelhasználás ésszerűsítése végett a szakfeladatoknak megfelelő 

anyagmennyiség áll majd mindenki számára rendelkezésre.  

 A feladatokat és a hozzájuk rendelhető anyagfelhasználást a szaktanárok határozzák 

meg minden tanuló számára. A plusz feladatokra is a szaktanárok határoznak meg 

anyagfelhasználási szükségletet.  

A gyakorlati óra alatt készült termékek az iskola szellemi és anyagi termékei, 

melyekről a szaktanárokkal történő egyeztetés során az iskola rendelkezik. Az 

anyagszükséglethez való hozzájárulás segít mindenkit abban, hogy az ésszerű 

felhasználást tartsa szem előtt.  

A (kt.) törvény lehetőséget ad arra, hogy a tanműhelyekben készült tárgyak a tanuló 

tulajdonát képezzék megfelelő feltételek mellett, így havonta 1-2 jól sikerült tárgyat 

a tanárok mindenki számára engedélyezhetnek hazavitelre (erről kimutatást kérünk 

vezetni és aláírással igazolni).  

 A Holló László Emlékmúzeumban is biztonsági kamera kerül felszerelésre a közel 

jövőben (csakúgy, mint az iskola területén), hiszen értékeinket nem csak óvnunk, 

hanem védeni is kell!  

Ez a szabályzó a hatályos törvényi rendelkezéseknek megfelel és az iskola pedagógiai 

programjának részét képezi.  

  

  
Kiss Papp Csilla  Fekete József szakmai ig.h.  igazgató  


