
A néptáncos osztályok a Kárpát-medence és Moldva tánc- és kulturális örökségét elevenítik meg 

koreográfiákban, színpadi műsorokban és táncházakban. A néptáncos osztályba való belépéskor a diákoknak és 

szüleiknek vállalniuk kell a közreműködést a néptáncos feladatok sikeres megvalósításában, hiszen csak így 

lehet eredményes az ilyen irányú nevelés. 

 

Kötelezettségek: 

 

- heti két néptáncóra órarendbe iktatva (amely lehet akár délután is) 

- a tanév során tanult koreográfiák pontos ismerete 

- részvétel az évente többször tartandó iskolai táncházban 

- részvétel az év végi vizsgán (gálán)  

- az iskolába való beiratkozáskor a tanuló iskolai felszerelésének részeként a szülő biztosítja a néptánc viseletet 

gyermekének 

- az iskola által szervezett, külső rendezvényeken a gyermek viselkedésében, megnyilvánulásaiban mindenkor 

az iskola szellemiségét és értékrendjét képviseli. Ezek megszegése súlyos fegyelmi vétségnek minősül. A szülők 

ezeken az eseményeken segítségükkel (kísérés, szállítás, hajfonás, öltöztetés, vasalás, stb.) - különösen alsó 

tagozaton - támogathatják gyermekük sikeres szereplését. 

- a szakmai vezetők által kiválasztott tanulóknak kötelező heti 1 óra nívó csoportban való részvétel. A csoport 

munkájával, ill. az ottani feladatokkal együtt járó többletterheket a szülők aláírt beleegyező nyilatkozattal 

vállalják. 

 

Az iskolai táncórákra és a nívó csoportos órára a kötelező felszerelés: 

 

1. lányoknak:  

- táncos karaktercipő (tutyi),  

- bő (min. 3 méter anyagból), térd alá érő szoknya,  

- fehér blúz, vagy póló 

- hajgumi 

- (testszínű nylonharisnya) 

 

2. fiúknak:  

- táncos karaktercipő (sarkos, lehetőleg bőrtalpú),  

- hosszú nadrág (lehet melegítő vagy vászon),  

- fehér póló 

- csere zokni (fekete) 

 

A néptáncórákon a tisztán tartott felszerelésen túl illendő és ajánlott a gondozott, ápolt megjelenés. 

 

A néptáncos rendezvényeken, fellépéseken a gyermekek népviseletben vesznek részt. Ezek a ruhák az iskola 

(vagy más művészeti együttes) tulajdonát képezik, s a szülők - amikor gyermekük első osztályos - vállalják a 

ruha gondozását, tisztán tartását, esetleges elvesztés, megrongálás esetén a pótlás, illetve a javítás költségét. A 

használatra megkapott ruhákat és azok tartozékait (pl. szalag, kalap, kaláris, keszkenő, stb.) a szereplés után a 

helyszínen, illetve egész éves használat esetén ballagáskor az iskolában kötelesek leadni. 

Aki a fellépéseken, szerepléseken a tánckoreográfiát nem tudja, illetve nem az előírt ruhában, vagy 

gondozatlanul jelenik meg, azt a fellépést irányító művészeti vezető kizárhatja a fellépők sorából. 

 

A szereplés(ek)re a művészeti vezetők által meghatározott felkészülési idő áll rendelkezésre. A tanév során, a 

tánc-, illetve nívó csoport óráiról való hiányzás esetén a Házirend hiányzás részében foglaltak a mérvadók. 

 

Az elsős (vagy a későbbi évfolyamokba más intézményből átvett) iskolánkba beiratkozó gyermekek szülei 

tájékozódván a kötelezettségekről, írásos nyilatkozatban vállalják, egyúttal tudomásul veszik, hogy az 

indokolatlan hiányzás, illetve a feladatok nem teljesítése esetén az iskola igazgatója a tanulót fegyelmi úton 

felfüggesztheti, esetleg kizárhatja a néptáncoktatásból. Ebben az esetben a tanuló a tanulmányait a párhuzamos 

osztályban folytathatja. 

Különösen indokolt esetben (pl. egészségi problémák) a szülő kérésére az intézmény vezetője saját hatáskörben 

engedélyezheti a néptáncoktatás alóli felmentést. Ebben az esetben - valamennyi körülményt mérlegelve és a 

művészeti vezető véleményét kikérve - az igazgató dönti el, hogy a tanuló melyik osztályban folytathatja 

tanulmányait. 

 


