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I. ÁLTALÁNOS ADATOK 

 

Az intézmény neve: Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

Az intézmény rövidített neve: Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti SZG és AMI 

Az intézmény típusa: összetett iskola (alapfokú művészeti iskola és zeneművészeti szakgimnázium) 

Művészeti ág: zeneművészet 

Képzési területek: klasszikus zene – népzene – jazz 

Az intézmény székhelye: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 3. 

OM azonosító: 039554 

Az intézmény fenntartója: Székesfehérvári Tankerületi Központ, 8000 Székesfehérvár, Petőfi Sán-

dor utca 5. 

Az intézmény jogállása: központi költségvetési szerv jogi személyiség nélküli szervezeti egysége 

Engedélyezett maximális tanulói létszám: alapfokon: 800 fő, középfokon 80 fő 

1. SZABÁLYOZÓ RÉSZ 

Az alap-és középfokú művészetoktatás követelményeit meghatározó és pedagógiai programjának el-

készítését elrendelő jogszabályok:  

 

➢ 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

➢ 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köz-

nevelési intézmények névhasználatáról 

➢ 229/2012. (VIII. 28.) korm. rend. a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 

➢ 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalma-

zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő vég-

rehajtásáról 

➢ 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról  

➢ 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról   

➢ 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről  

➢ 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgá-

ról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről  
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➢ 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról 

➢ Az alapfokú művészetoktatás alapprogramja  

➢   A 2020-as NAT-hoz illeszkedő kerettantervek 

II. A PEDAGÓGIAI PROGRAMRÓL ÁLTALÁBAN 

1. A PEDAGÓGIAI PROGRAM CÉLJA 

Pedagógiai programunk fő célja, hogy az intézményünk iránt érdeklődők, az iskolával tanulói jogvi-

szonyban álló növendékeink, szüleik/gondozóik számára biztosítsuk az iskolában működő pedagó-

giai tevékenységek nyilvánosságát. Szándékunkban áll, hogy röviden és tartalmasan bemutassuk az 

intézmény történetét, hagyományrendszerét, oktatási-nevelési céljait, követelményeit, feladatait, az 

iskola működésének feltételeit. A dokumentum lehetőséget ad arra, hogy részletesen bemutassuk, 

azokat az iskolánkat szabályozó követelményeket, valamint ezen túlmenően az intézményben rejlő 

sajátosságokat - zenei-nevelési eszközöket, feladatokat - amelyek hatással bírnak tanulóink fejlődé-

sére és amelyek alapján az iskola pedagógusai és az őket közvetlenül segítő dolgozók munkájukat 

végzik. 

2. A PEDAGÓGIAI PROGRAM HATÁLYA 

A Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 

pedagógiai programjának hatálya kiterjed valamennyi az intézménnyel jogviszonyban álló természe-

tes és jogi személyre. 

➢ az iskola vezetőire, 

➢ az iskola pedagógusaira, 

➢ a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő dolgozókra, 

➢ az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra és törvényes képviselőikre, 

➢ az iskola fenntartójára, 

➢ az iskola működtetőjére. 
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3. A PEDAGÓGIAI PROGRAM HATÁLYBA LÉPÉSE 

A Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 

tantestülete 2021. augusztus hó 31-i tantestületi ülésén fogadta el Pedagógiai Programját a hatályos 

jogszabályok alapján. A Pedagógiai Program 2021. szeptember 1-től lép hatályba. 

4. A PEDAGÓGIAI PROGRAM NYILVÁNOSSÁGA 

Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető: 

• az intézményvezetőnél  

• az intézményvezető-helyetteseknél  

• az intézmény honlapján: www.hermannzenesuli.hu 

• az iskola székhelyén, a könyvtárban, 

• a KIR intézménytörzs webes felületen 

• KRÉTA napló felületén. 
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III. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, HELYZETELEMZÉS 

1. A SZÉKESFEHÉRVÁRI ZENEISKOLA TÖRTÉNETE 

A 19. század elején egyre több városban kerül sor zenészegyletek alapítására: ezek a társaságok az 

abszolutizmus korában a hazafias érzés ébrentartását és demonstratív kifejezését is küldetésüknek 

érezték. Székesfehérváron is csakhamar igény mutatkozott hasonló egyesület létrehozására. Dormuth 

Árpád, a város 19. századi kulturális életét összefoglaló tanulmányában írja: 

 

„A Raáder, Schlammadinger, Lauschmann, Vértessy és Hahn családok zenei szalonjain kívül már 

felvetődött egy Zenekedvelő Egyesület alapítása. Erre vonatkozó megbeszélések a Magyar Király-

ban tartani szokott vonós-négyes estélyekből indultak ki a 80-as években.” 

 

A tervből jó két évtized után lett valóság: a Székesfehérvári Zenekedvelők Egyesületének alapító 

közgyűlésére 1901. november 17-én került sor a Városháza nagytermében. Az új egyesület vezetés-

ében mind a politika, mind az üzleti élet, mind a zenészszakma képviseltette magát: az elnöki tisztet 

Havranek József polgármester töltötte be. A társaság 17 énekessel, 40 hangszeressel és 140 pártoló 

taggal kezdte meg működését „a nemesebb irányú zene és ének művelése, zene- és dalestélyek ren-

dezése, idővel pedig zeneiskola felállítása” céljából. 

Az első hangversenyt 1902. február 10-én tartották a Magyar Király Szálló nagytermében, műsorán 

többek között Mozart, Haydn, Erkel, Verdi-Liszt és Schumann műveivel. Az egyesület szimfonikus 

zenekarát kezdetben Hermann Ede és Jámbor Zsigmond vezette, tőlük 1904. február 4-től Fricsay 

Richárd vette át a karmesteri pálcát. Vezetése alatt 1907–1913 között fénykorát élte az együttes, 

melynek mérete és színvonala vidéki viszonylatban ekkor szinte páratlan volt. 1909-ben mutatkozott 

az új, hatvantagú női kar. Az egyesületi hangversenyeken fellépő helybeli muzsikusok közül elsősor-

ban Schwarzbach Flóra zongora- és Hermann László hegedűművészt (a Zeneiskola későbbi alapító 

tanárait), valamint Országh Tivadar hegedűművészt említhetjük. De gyakran szerepeltek itt – rend-

szerint a fővárosból érkezett – vendégelőadók is, így Sándor Erzsi és dr. Székelyhidy Ferenc ének-

művészek, Szendy Árpád zongoraművész, Koncz János, Geyer Stefi, Zsolt Nándor hegedűművészek, 

Földesy Arnold, Hartmann Imre gordonkaművészek. 1913-ban világnagyságokat halhatott a székes-

fehérvári közönség: Hubay Jenő hegedű- és Pablo Casals gordonkaművész adott hangversenyt az 

egyesület szervezésében. 

Fricsay Richárdot és katonazenekarát 1913-ban Nagyváradra helyezték át Székesfehérvárról. A Ze-

nekedvelők Egyesülete sajnos sikertelenül próbált közbelépni: a karmester és együttese távozásával 
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ráadásul nemcsak a helyőrségi zenekar szűnt meg, de a katonazenészekre erősen számító szimfonikus 

zenekar léte is veszélybe került. Az egyesületi zenekar utánpótlásának biztosítását Fricsay távozása 

után zeneiskola alapításával kívánta megoldani a Zenekedvelők Egyesülete. Dr. Schlamadinger Jenő 

ügyvéd, vármegyei tiszti főügyész, az Egyesület akkori elnöke a társaság vezetőségének teljes támo-

gatásával látott hozzá a terv megvalósításához. Erőfeszítéseiknek köszönhetően a Petőfi Sándor utca 

I. számú ház emeletén 1913. szeptember 1-én nyitotta meg kapuit a székesfehérvári Zeneiskola, mely-

nek élére Hermann László hegedűművészt, orgonaművészt, zeneszerzőt, okleveles középiskolai 

énektanárt, a szatmári Zeneiskola székesfehérvári származású intézményvezetőjét hívták meg. Az 

alapításkor mindössze öttagú tantestület lelkiismeretes és magas színvonalú oktatómunkája csakha-

mar szép eredményekkel, a növendéklétszám folyamatos növekedésével járt. 

Az I. világháború végeztével természetesen újra meg kellett szervezni a zenei élet intézményeit is. 

Nem kis nehézségekkel szembenézve: 1920-ban a súlyos anyagi gondokkal küszködő Zenekedvelők 

Egyesületétől a Városi Tanács ideiglenesen átvette a Zeneiskola finanszírozását, ám 1923-ban visz-

szaadta azt az egyesületnek, mely anyagi bázis hiányában megszűntnek nyilvánította a 10 éves jubi-

leumát éppen megért intézményt. A Zeneiskola tanárai azonban megállapodtak abban, hogy nagyon 

mérsékelt tandíjak mellett, lakásukon tanítják növendékeiket a helyzet jobbra fordulásáig: a közvéle-

mény teljes támogatását élvező akció sikerrel is járt, az 1924 júliusában tartott városi közgyűlés meg-

szavazta az intézmény újbóli beindítását, s felajánlotta neki a „Városi Zeneiskola” cím használatát. 

A kezdeti időszakban több helyen is működött az iskola, míg a város zenekedvelő közönségével tá-

vozása után is jó kapcsolatot ápoló, karnagyi működésének 25 éves jubileumát is Székesfehérváron 

ünneplő Fricsay Richárd alapítványt nem tett egy végleges épület megvásárlására és berendezésére. 

Az összeg felhasználásával és a város anyagi támogatásával költözhetett a Zeneiskola 1933-ban közel 

hat évtizedes otthonra találva a Hiemer-ház Jókai utcai szárnyába. Elévülhetetlen érdemeikre emlé-

kezve 50 éves jubileumán, 1963-ban két emléktábla felállításával tisztelgett az intézmény az alapítók: 

dr. Schlamadinger Jenő és Fricsay Richárd előtt. 

A 2. világháború ismét csak visszavetette a zenei élet ígéretes kibontakozását: 1944. október 15-én 

bezártak az iskolák, a hangversenytermek, a színház, utóbbi – a hangversenyek egyik legfontosabb 

helyszíne – december 26-án kigyulladt és leégett. A város újjáépítésével párhuzamosan – Alba Regia 

viharos történelme során immár sokadszor – újjá kellett építeni a zenekultúrát is. A zeneoktatás terén 

ugyanakkor nagy lehetőséget kapott Székesfehérvár: Pátzay Pál, a Vallás- és Közoktatásügyi Minisz-

térium felelős hivatalnoka 1946 őszén kezdeményezte a győri Konzervatóriumhoz tartozó Zenekon-

zervatórium megalapítását, melynek élére a neves zeneszerzőt, Farkas Ferencet állította. Sajnos, e 
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szép kezdeményezés nem volt hosszú életű: Farkas Ferenc 1949-ben a fővárosba költözött, s a Kon-

zervatórium kapujára is csakhamar lakat került – 1950. szeptember 1-től a kormány megszüntette, 

helyette Állami Zeneiskolát létesített. 

Székesfehérvár zenei élete a felsőbb szintű zeneoktatás sajnálatos megszűnése ellenére folyamatosan 

gazdagodott: a háború utáni első hangversenyre 1947. február 8-án került sor, a Zenekonzervatórium 

tanárainak felléptével. 

Az 1956-os forradalom napjaiban átmenetileg ismét elhallgatott a zene a városban. A Zeneiskola 

tantestületében jelentős számban dolgozó budapesti tanárok (többen közülük a Magyar Állami Ope-

raház zenekarának kiváló művészei) nem tudtak leutazni a közlekedés bizonytalansága miatt, a városi 

forradalmi bizottság be is szüntette az iskolák működését. A tragikus események hatása azonban még 

hetekkel a forradalom leverése után is érződött: a zeneoktatás csak 1957. január 7-én, a rendszeres 

tanári hangversenyek 1957 februárjában indultak újra. 

A Zeneiskola az 1960–1980-as években folyamatos, csendes fejlődésen ment át, egyre gyarapodó 

tanszak- és növendéklétszám, az oktatói munka magas színvonalát bizonyító versenyeredmények 

fémjelezték működését. 1978-ban először rendezte meg az intézmény a Zeneiskolai Kamarazenei 

Fesztivált, a hazai zenei fesztiválok-versenyek-találkozók sorában az egyik legnagyobb s mindez 

idáig töretlen múltra visszatekintő eseményt. 2016-ban immár a XIII. fesztiválra, illetve (ahogyan 

2004-től nevezik) Országos „Alba Regia” Kamarazene Versenyre került sor: nagy feladat, ugyanak-

kor nagy megtiszteltetés ez a rendezés feladatát a kezdetektől ellátó Zeneiskola számára. 

1989 őszén történetének jelentős mérföldkövéhez érkezett az intézmény: a Jókai utcai régi épület 

addigra teljesen leromlott állaga lehetetlenné tette az oktatómunka folytatását. Az egyre sürgetőbbnek 

bizonyuló probléma megoldását a városvezetés egy új épület biztosításával oldotta meg: a tantestület 

és a növendékek a városi pártbizottság az új politikai helyzetben feladatát vesztett, Székesfehérvár 

főterén álló hatalmas székházába költöztek át. Az új épület amellett, hogy közel 40 tantermet lehetett 

benne kialakítani, esztétikailag is szép környezetet biztosított az oktatásnak és a hangversenyeknek. 

A Zeneiskola alapításának 75. évfordulóját köszöntő 1989-es rendezvénysorozat így immár új hely-

színen, nagy jelentőséggel hívta fel a figyelmet az intézmény gazdag, a város zenei múltjával ezer 

szállal összefonódott hagyományaira, melyek ápolása az elkövetkező években több szép és fontos 

kezdeményezés elindítója volt. Ezek közül kettő érdemel külön említést: 1990. február 4-én az épület 

I. emeleti folyosóján Tóth Aladárról, az Operaház későbbi legendás intézményvezetőjáról szóló kiál-

lítás nyílt meg, aki Székesfehérváron született 1898-ban, itt érettségizett és itt írta első cikkeit. (A 

nagy zenekritikus mellett a székesfehérvári születésű művészek sorában mindenképpen meg kell em-

lítenünk még Gát József zongoraművész, a Zeneakadémia későbbi professzora, Szabó Miklós opera-
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énekes, Zámbó István karnagy, Homolya István és Wilheim András zenetörténészek nevét.) A meg-

nyitóhoz kapcsolódva felejthetetlen élménnyel lett gazdagabb Székesfehérvár zeneszerető közön-

sége: Tóth Aladár özvegye, Fischer Annie zongoraművésznő személyesen is megtisztelte jelenlétével 

az intézményt, s február 5-én zenekari zongoraestet adott a Vörösmarty Színházban, Mozart és Schu-

mann zongoraversenyeinek csodálatos előadásával ajándékozva meg a hálás hallgatóságot. 

A másik jelentős esemény az 1992-es esztendőre esett, ez év február 21-én ünnepélyes keretek között 

a Zeneiskola felvette első intézményvezetőja, Hermann László hegedűművész-zeneszerző-zenetanár 

nevét. A névadót Hermann László portréjának leleplezése és műveiből összeállított hangverseny, va-

lamint személyes tárgyaiból, műveinek kézirataiból és egyéb dokumentumokból álló emlékkiállítás 

gazdagította. 

1994 szeptemberében több évtizedes álom vált valóra, amikor az intézmény és a Kodály Zoltán Zenei 

Általános Iskola és Gimnázium összefogásával 44 év szünet után ismét megindult a középfokú zenei 

szakképzés Székesfehérváron. A zeneművészeti szakközépiskola országos jelentőségét az szavatolta, 

hogy a népzenei tanszak kezdeményezésére Petrovics Tamás cimbalomtanár hathatós segítségével, 

Andrásfalvy Bertalan művelődési- és közoktatási miniszter személyes hozzájárulásával itt jött létre 

először középfokú népzeneoktatás Magyarországon. Ennek előzménye az akkor már egy évtizede 

működő alapfokú népzene-tanszak volt, melynek létrehozását Bódi Árpád intézményvezetőhelyettes 

kezdeményezte. A tanszak, s reprezentatív együttese, az 1982-ben alapított, rangos belgiumi és len-

gyelországi fesztiválok sokszoros díjnyerteseként magának nevet szerző Bakony Népzenei Együttes 

számtalan kiváló népzenészt indított el az előadói és tanári pályán. A középiskolai népzenei tanszak 

első oktatói (Vakler Anna, Virágvölgyi Márta, Petrovics Tamás, Varró János) és őket követő, számos 

esetben tanítványaikból lett utódaik-kollégáik országosan elismert szakmai kiválóságukkal ezt a ha-

gyományt vitték-viszik tovább, megszámlálhatatlan versenygyőzelemmel öregbítve a város és az is-

kola hírét. 

A zeneművészeti szakközépiskola növendékei és tanárai gyakori fellépéseikkel tovább gazdagították 

Székesfehérvár mindennapjait (például az immár hagyományos, Zenei világnapi utcazenével), 1998-

tól pedig az egymás után végző évfolyamok révén az intézmény immár közvetlenül is hírt adott ma-

gáról a zenei felsőoktatásban. A Zeneművészeti Szakközépiskola kapcsolata az alapfokú zeneokta-

tással az új évtized–évszázad elején újabb szállal erősödött meg: a 2001/02-es tanévtől kezdve a kö-

zépiskolások a közismereti tárgyakat is az immár hivatalosan is egy intézményként működő Hermann 

László Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben tanulják. A Ze-

neiskola alapításának 100. évfordulóját köszöntő 2013–2014-es és a Zeneművészeti Szakközépis-

kola, a „konzi” 20. születésnapját köszöntő 2014–2015-ös tanév rendezvényei, a hangversenyek és 

kiállítások munkás évtizedek szép eredményeiről számolhattak be. 
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1.1. KÖZÖSSÉGBEN AZ ERŐ – ZENÉLŐ KÖZÖSSÉGEK 

Az Intézményhez jelenleg öt kisebb-nagyobb zenekar tartozik. A vonós hangszert tanuló növendékek 

két együttesben, a fúvósok a fúvószenekarban, a népzenészek a népzenei együttesekben találnak (vo-

nósegyüttes, citerazenekar, énekes csoportok) lehetőséget a közös muzsikálásra. Mellettük feltétlenül 

említést érdemel a Zeneművészeti Szakgimnázium keretén belül alakult kórus és a Fiori Musicali 

furulyaegyüttes tevékenysége is. Ezek a csoportok az elmúlt években számos országos, sőt nemzet-

közi szinten is jegyzett eredményt értek el és egyre markánsabban kérnek részt önállóan megszerve-

zett fellépéseikkel és kapcsolataikkal a város zenei életében. 

A Major István vezetésével működő Hermann László Kamarazenekar a 80-as évek közepétől egyre 

színvonalasabb produkciókkal hívta fel magára a figyelmet, az iskola másik vonós együttese, a Mu-

sica Bella Vonószenekar 2000-ben alakult, művészeti vezetője Szabó Balázs. Működésének elsődle-

ges célja – az együttmuzsikálás örömén túl – a hangszerükön magasabb szintet elérő tanulók a zene-

kari játék műhelytitkaiba való bevezetése, a különböző zenei korstílusok megismertetése. 

1961-ban alakult iskolánkban a Fúvószenekar, mely hasonlóan a Hermann László Kamarazenekarhoz 

jelenleg már önálló együttesként egyesületi formában működik. 

Intézményünkben fúvós hangszert tanuló diákok az iskolai fúvószenekarban tapasztalhatják meg az 

együttmuzsikálás örömét. 

Az iskola legnagyobb népzenei együttese az 1982-ben a népzenei tanszak legjobb növendékeiből 

alakult Bakony Népzenei Együttes, melyet Bódi Árpád tanár alapított. Az együttes, mely 1989 óta a 

“Kiváló Együttes” cím birtokosa, a klasszikus hangszerek (hegedű, nagybőgő, klarinét, furulya) mel-

lett a hagyományos magyar népi hangszereket (cimbalom, citera, tekerőlant, népi brácsa) is megszó-

laltatja műsoraiban, melyekben a zene mellett fontos szerepet kap a tánc is. Magyarország valameny-

nyi tájegységének zenéjét játsszák, a magyar népzene megismertetését, a népi hagyományok megőr-

zését tekintik fő feladatuknak. Ugyancsak 1982 óta működik intézményünkben a megalakulása óta 

középfokú növendékekkel is kiegészült citerazenekar, melynek vezetője (megalakulásától napjain-

kig) Varró János tanár úr. A citerazenekar nem csak iskolánk és városunk zenei életében játszik ki-

emelkedő szerepet, de alap és középfokú országos versenyeken is a hazai élmezőnyben helyezi el az 

intézményünkben folyó szakmai munkát. A 2013 novemberében 30. születésnapját nagy sikerű gála-

koncerttel megünneplő együttes és a tanszak városi és hazai fellépéseit lassan már számon sem lehet 

tartani. 

Ezeken kívül számos más kisebb együttes munkálkodik intézményünkben. Fontos ugyanitt megem-

lítenünk, hogy nem egy pedagógusokból alakult kamaraegyüttes mutat példát növendékeink számára 

a közös zenélés örömeit, értékeit illetően. 
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2. SZÉKESFEHÉRVÁRI HERMANN LÁSZLÓ ZENEMŰVÉSZETI SZAK-

GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MŰKÖDÉSE NAPJA-

INKBAN 

2.1. Az összetett iskoláról 

Azon kevés művészeti iskola vagyunk, ahol egy intézményen belül folyik az alap- és középfokú mű-

vészeti képzés. Az iskola életében a két iskolatípus működése szervesen összefonódik több tekintet-

ben is. Ezek közül csak néhányat említve: 

➢ Az iskola vezetőségi tagjainak együttműködése a közös kérdések, feladatok megoldása tekin-

tetében, 

➢ pedagógusaink együttműködése közös feladatok megvalósítása esetén, valamint tanár kollégá-

ink egy része mindkét iskolatípusban tanít, 

➢ együtteseink többségében (zenekarok, kórus, kamaracsoportok) alap és középfokú növendéke-

ink együtt tanulnak, zenélnek, 

➢ rendezvényeink többsége együttesen szólítja meg mind a pedagógusokat, mind a növendékeket, 

➢ többségében azonosak a tárgyi és egyéb személyi feltételek. 

Ezen érvek mentén fontos az intézmény vezetősége számára, hogy az iskola pedagógiai programja 

fogalmazzon meg egy általános pedagógiai cél - és feladatrendszert, mely egészként veszi figyelembe 

az iskolát, ugyanakkor a helyi tantervek részletesen tartalmazzák az egyes iskolatípusok sajátosságait, 

követelményeit, feladatait, figyelembe véve az oktatási program elvárásait, a regionális és helyi fej-

lesztési célkitűzéseket. 

Célunk az érzelmi, esztétikai nevelés eszközeivel a gyerekek személyiségformálása, a növendékek 

zenei ízlésének, igényességének, esztétikai kultúrájának megalapozása. A művészetoktatás legszéle-

sebb körben ható feladata a kultúra iránti igény felkeltése, ill. ösztönzés a kulturális életben való aktív 

részvételre. Iskolánk a helyi adottságokat is figyelembe véve sajátos eszközeivel alapfokon művésze-

tet oktat zeneművészeti ágban, klasszikus zene, népzene és jazz műfajban. A minket körülvevő vál-

tozó világban, a változó értékek mellett különösen fontos a régi hagyományokon alapuló értékek 

megőrzése, átmentése az utókor számára. Ebben a folyamatban felértékelődött a zeneoktatáson túli 

nevelési ereje. Az egyéni hangszeres zenei képzésben rejlő tanár-diák közötti közvetlen kapcsolattar-

tás, az eredményes nevelési tevékenységben módot teremt egymás elfogadására, a kulturált magatar-

tási minták elsajátítására, az értékteremtés tiszteletére, az értékes műalkotások helyes felismerésére, 

kiválasztására.  
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A művészetek semmihez nem fogható embernevelő szerepe fontos az országnak, helyi közösségek-

nek, a szülőknek, a gyerekeknek. Iskolánk nem csak azokat a gyerekeket alakítja, akik óráinkat láto-

gatják, hanem teljes környezetükre van hatással. Felemelkedni, sikereket elérni csak kiművelt ember-

fővel lehet, akik képesek a mindennapok kultúráját megélni és befogadni.  

A zeneoktatás olyan terület a gyermek nevelésében, mely sokrétűen formálja, és többféle értékkel 

színesíti a személyiségét. Fontosnak tartjuk, hogy ne csak alkalmazkodjon a világ változásaihoz, ha-

nem maga igyekezzen a világ változását előidézni, illetve a nem kívánatosnak elejét venni. Mint nagy 

múltú iskola, kötelességünknek tartjuk, hogy az eddig megteremtett értékeket gondosan megőrizzük, 

a megújulás pedig folyamatos és hosszútávra tekintő legyen. 

Oktatásunk nemcsak az egyéni művészképzést szolgálja, hanem a majdani művészeti életre felké-

szítve ugyanolyan súllyal biztosítja az együttesekben történő zenélést is. 

Iskolánkban a fejlesztő munka folyamatos. Ennek megvalósításához egységes tantestület állt össze, 

akik hittel, felelősséggel tanítják, nevelik tanulóinkat. A gyermekközpontú, magas színvonalú oktatás 

és az országos és nemzetközi versenyeken elért helyezéseink eredményeként intézményünk elismert 

lett az egész országban. 

2019. szeptember 1-től Fenntartói döntés intézményünkhöz csatolta a polgárdi- és a gárdonyi-, 2020. 

szeptember 1-től pedig a lepsényi általános iskolákban folyó alapfokú művészetoktatást. Ezzel egy 

régebbi struktúrát állított vissza, hiszen, mindkét helyszínre iskolánk tanári jártak ki tanítani a XX. 

század utolsó éveiben. 

 

3.  EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ISKOLA EGYÉB PARTNEREIVEL 

3.1. Kapcsolat a fenntartóval  

Iskolánk fenntartójával, és működtetőjével folyamatosan jó, egymást kölcsönösen segítő, korrekt 

munkakapcsolatban áll. 

Bízunk abban, hogy a város igényeit, a szülők és gyerekek elvárásait messzemenően figyelembevevő 

pedagógiai programunk megvalósítását, új törekvéseinket fenntartónk és működtetőnk továbbra is 

odafigyelő támogatásával segíti és biztosítja. 

3.2. Intézményi Tanács 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 73. §-a, és a 20/2012. (VIII. 31.)  EMMI rendelet 

121 §-a az irányadóak. 
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3.3. Együttműködés az országos hatáskörű szervezetekkel (Oktatási Hivatal, Magyar 

Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége, Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége) 

Az általában 3 évenként ismétlődő országos tanulmányi versenyeket, illetve a gyakrabban megren-

dezett hazai és nemzetközi fesztiválokat, szakmai kongresszusokat a fenti szervezetek koordinálják. 

Fontos, hogy tanulóink a színvonalas megmérettetési lehetőségekkel élni tudjanak, valamennyi tárgy-

ban rendszeresen képviseljék iskolánkat. 

Az alapfokú művészeti iskolák munkáját a Magyar Zeneiskolák- és Művészeti Iskolák Szövetsége, a 

középfokú művészetoktatási intézményekét a Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége koordinálja. 

A társművészetekkel is ezeken a szervezeteken keresztül tartjuk elsősorban a kapcsolatot. A Művé-

szeti Szakközépiskolák Szövetsége szakmai szempontból kamaraként is működik. 

3.4. Együttműködés felsőoktatási intézményekkel 

Középfokon végzős tanulóink elsősorban szakirányban tanulhatnak tovább. A szaktanár feladata, 

hogy tanítványát képességeinek, tehetségének legmegfelelőbb iskolatípusba irányítsa. Intézményünk 

ezen javaslatok alapján a szükséges információkat (jelentkezési határidők, követelmények, tandíj, 

stb.) megszerzi a főiskolától, és tudatja a tanulókkal. 

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemmel és más felsőoktatási intézménnyel is együttműködünk, 

gyakorlóiskolai feladatokat is látunk el, hospitáló ill. gyakorlótanítást végző hallgatókat fogadunk 

egyénileg és csoportosan. 

3.5. Nemzeti Pedagógus Kar 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 35/A A Nemzeti Pedagógus Kar című része az 

irányadó. 

3.6. Együttműködés Székesfehérvár más oktatási és kulturális intézményeivel 

Működésünk során fontos szempont, hogy tanulóink tudásukat a legkülönbözőbb módon, különböző 

helyszíneken, más-más összetételű közönség előtt mutassák be. A tanórák, amelyek a muzsikus pálya 

fontos műhelymunkái, és a nyilvános kiállás együttesen formálják érett, a zenész hivatásra alkalmas 

egyéniséggé növendékeinket. Ezért szívesen teszünk eleget bármilyen meghívásnak, mert nemcsak 

egy adott intézmény rendezvényét teszik ünnepélyesebbé tanulóink szereplései, hanem a koncertezés 

a pedagógiai tevékenységünk egyik legfontosabb eleme, így növendékeink, tanulóink „színpadi” gya-

korlatra is szert tehetnek. Közös rendezvényeket szervezünk alapfokú növendékeink közismereti is-

koláival, illetve kulturális intézményekkel. 



 18 

Az alábbi városi rendezvényeken veszünk részt rendszeresen: 

• kiállítás megnyitókon, 

• író-olvasó találkozókat zenei műsorszámokkal színesítünk, 

• a város oktatási intézményeinek karácsonyi és más kulturális, ünnepi műsoraiban tanítványaink 

és tanáraink hangszeres vagy énekes produkciókkal működnek közre, 

• hangszerbemutatókat tartunk a város általános iskoláiban tanuló alsó tagozatos tanulók szá-

mára. 

3.7. Helyi/városi programok 

1. A városba érkező külföldi vendégek, delegációk (nem szakmai csoportok) fogadásához műsorszol-

gáltatás. 

• Az iskolában 

Az adottságok (meglévő, megfelelő eszközök, hangszerek) itt a legmegfelelőbbek, nem kell a 

hangszereket szállítani. A patinás épület bemutatása, igény szerint óralátogatással egybekötve 

emlékezetes program a vendégek részére. 

• Bármely külső helyszínen (Városháza, Hiemer-ház, szabad tér, Deák-képtár, stb). 

A város intézményeihez érkező vendégek – többször is előfordult – saját programjuk bemuta-

tásához megfelelő hangszerrel ellátott termet kerestek, s ehhez az iskola kiválóan alkalmas. 

3.8. Együttműködés a város zenei együtteseivel 

Iskolánk képzi a folyamatos utánpótlást a város zenekarai, a Hermann László Kamarazenekar, a Szé-

kesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar, a Bakony Népzenei Együttes számára, de nem egy régi növen-

dékünk zenei tanulmányait befejezve visszatér városunkba és az Alba Regia Szimfonikus Zenekar 

muzsikusává válik. 

3.9. Kapcsolat a megye, a régió és az ország alapfokú művészeti iskoláival 

Iskolánk rendszeresen sikeresen képviselteti magát a megyei, regionális, országos fesztiválokon, ver-

senyeken, rendezvényeken. Az évente megrendezett Megyei Diáknapoknak diákjaink állandó részt-

vevői, kimagasló eredménnyel. Mi magunk is szervezünk versenyeket szakmai találkozókat, mint 

például az Országos Gregor József Énekverseny, az Alapfokú Szanyi Irma Zongoraverseny, 

vagy a Fejér, Somogy Tolna és Veszprém Megyei Zeneiskolások  Furulyaversenye és az Orszá-

gos Népzenei Verseny területi válogatója. 
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3.10. Nemzetközi kapcsolatok 

 

„ A zene nem ismer határokat” 

 

A zene évszázadok óta hidat képez emberek, kultúrák, nemzetiségek, országok között. Az azonos 

vagy hasonló kultúrák között az összetartozás érzésének erősítése az eltérő kultúrák között pedig a 

megismerés szándéka, a különös terület jobb megértése a cél. A zene már jóval a globalizációs kor-

szak előtt az átjárhatóságot, az egyetemes emberi készségek (kreativitás, kapcsolatteremtő készség, 

hallás- és ritmusérzék) kifejeződését jelentette, így mint sajátos, nyelv nélküli kommunikációs esz-

köz, jóval megelőzte a globalizációt. 

Székesfehérváron a rendszerváltozásig tényleges nemzetközi kapcsolatokról nem beszélhetünk a ze-

neiskola életében. A 20. század első felétől alig van ez irányú utalás – de pl. az alapítás évében Pablo 

Casals koncertezett a városban. 

A II. világháború után a politikai okok miatt a határok zárva voltak, intézményesített (csere) kapcso-

latok – egy kelet-németországi látogatás kivételével – nem voltak, nem lehettek. 

1990 után nyíltak meg a határok és a lehetőségek tanulóink számára, hogy szólóban, kamarazenével 

vagy akár 50-60 fős zenekarral részt vehessenek külföldi fesztiválokon, versenyeken, a közös együtt-

működések jegyében cserekapcsolatok jöjjenek létre. Kisebb megtorpanásokat leszámítva, évente 

többször is utaztak diákjaink és az iskola is fogadott vendégeket. 

Külön érdekesség, hogy a városba egy tanévre érkező külföldi, ún. „cserediákok” gyakran megkere-

sik a zeneiskolát, hogy zenei tanulmányaikat folytathassák. Szinte minden évben van külföldi tanuló, 

az európai országokon kívül volt már tanuló Venezuelából, Kínából és az Amerikai Egyesült Álla-

mokból is. 

A Hermann László Zeneművészeti SZKGM és AMI működésében a nemzetközi kapcsolatoknak ki-

emelt szerepe van, az alábbi területeken: 

1. Pedagógiai vonatkozás 

2. Nyelvtanulás, külföldi továbbtanulás, munkavállalás 

3. Kulturális vonatkozás 

4. Testvérvárosi és diplomáciai kapcsolatok 

5. „Kulturális turizmus” 

6. Szolgáltatási funkció 
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1. Pedagógiai vonatkozás: 

Természetes, hogy a zenét tanulók is eltérő képességűek, közülük kevesen mennek zenei pályára, de 

a több éve hangszerükkel elmélyülten foglalkozó diákok számára a gyakoribb megmérettetés lehető-

sége, a pódiumon történő helytállás fontos része a tehetség kibontakozásának. Az iskola működéséről 

egy-egy sikeres produkció azonnal és egyértelműen pozitív képet ad, és a külföldi vendégek emléke-

zetében (sőt gyakran képi- és hangrögzítő eszközzel is) megörökítve a város jó hírét vihetik tovább. 

A szakmai megfelelés az exponáltabb „protokoll –helyzetből” adódóan jóval több lehet, mint egy 

szokásos félévi vagy év végi vizsgán nyújtott teljesítmény. A külföldi vendég előtti szereplés része 

az iskolai jutalmazásnak is, és a szakmai elismerésnek is. 

2. Nyelvtanulás: 

Tanulóink nyelvtanulásához fontos, hogy zenei ismereteiket idegen nyelven is ki tudják fejezni. Az 

esetleges külföldi tanulmányokhoz vagy munkavállaláshoz a szakirányú felsőoktatási intézménybe 

való bejutáshoz is immár elengedhetetlen a multikulturális világban – elsősorban Európában – történő 

tájékozódási képesség. 

3. Kulturális vonatkozások: 

A zeneiskolai vagy zeneművészeti szakgimnáziumi tanuló zenei tanulmányaival együtt jár, hogy kü-

lönböző korokból különböző országok népek dallamvilágát, kiváló zeneszerzők alkotásait sajátítják 

el. A zene megismerésén keresztül a történelmi és a földrajzi látásmód, tájékozottság erősödése is 

pozitív „hozadéka” a zenei tanulmányoknak. A magyar népi hangszeres vagy népi ének szakokon 

ugyanez a néprajz irányában, saját történelmünk megértése és a határon túli magyarsággal való kap-

csolatok ápolása a pozitívum. 

4. Testvérvárosi és diplomáciai kapcsolatok: 

Gyakori, hogy az országba érkező államfők, kormányzati képviselők vidéki programokon is részt 

vesznek. A gazdasági kapcsolatok élénkítése, az új beruházások előkészítése mellett kulturális bemu-

tatkozást is nyújt részükre a város – s iskolánk mindig készséggel tett és tesz ennek eleget. 

5. „Kulturális turizmus”: 

Kiemelkedő nemzetközi zenei fesztivál volt 1995-ben, majd 2007-ben a IV. illetve a IX. Európai 

Ifjúsági Zenei Fesztivál, több száz résztvevővel. Iskolánk aktív szervezőként és közreműködőként 

vett részt a lebonyolításban. A városba érkező együttesek, zenekarok fogadására az iskola – az együt-

tes profiljától függően – mindig fellépési vagy felkészülési lehetőséget biztosít. 

6. Szolgáltatási funkció: 

A városban működő cégek eseti jelleggel felkérik az iskolát vállalati rendezvényeken való műsor-

szolgáltatásra. 
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Tanulóink/kamaraegyütteseink, zenekaraink külföldi szereplése 

 

Iskolánk együttesi, tanulói több alkalommal tettek eleget külföldi meghívásnak. Külföldi partnere-

inkkel való együttműködés esetén – pl. nemzetközi programok közös pályázataiban, ill. nemzetközi 

fesztiválokon való részvétel – a program teljes körű leírását igényeljük a programban részt vevő felek 

részéről (utazás, szállás, ellátás, program, helyszín és időpont, időtartam megjelöléssel, ezek költség-

vonzatainak megjelenítésével, továbbá az egyes feladatok felelőseinek megnevezésével). Ennek meg-

felelően, lehetőség szerint az adott – kiemelt jelentőségű rendezvény, külföldi turné stb. – program 

megvalósítása előtt egy-két évvel, kölcsönös és folyamatos egyeztetéssel törekszünk a program meg-

valósításának teljes körű megszervezésére. A költségvetés itthoni bizonytalanságai ellenére a város 

mindig tudott megoldást találni támogatásra, és – az ésszerűség határain belül gazdálkodva – valam-

ennyi külföldi szereplés megvalósult. 

A meghívások típusa: 

1. Önálló koncertek a meghívó fél székhelyén ill. térségében, 

2. külhoni vagy nemzetközi fesztiválon, versenyen való részvétel, 

3. közös projektben való részvétel, 

4. CD vagy DVD felvétel készítése, rádiós -, televíziós híranyaggal egybekötve. 

A testvérvárosokkal törekszünk a kapcsolat folyamatos ápolására (Schwäbisch Gmünd, Zadar, 

Opole), a fesztiválvárosoknál eseti jellegű a meghívás. Új partnerintézményt olykor a személyes kap-

csolatok is létrehozhatnak (Ungvár, Kranj, Bécs). 

 

4. AZ ISKOLA TÁRGYI FELTÉTELEI 

4.1. Épület 

Az épület címe: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 3. 

Helyrajzi száma: 218 

Impozáns, műemlék jellegű épület, 1990-ben felújított állapotban került a rendszerváltozás során 

oktatási célra a Zeneiskola és 1994-től a Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola használatába 

, jelenleg az épület állaga közepes, műszaki állapota felújításra szorul.  

Adatok jelenleg: statisztika szerint 

 42 tanterem  

 1 hangversenyterem (160 m2, 130 férőhelyes) 

 1 tanári szoba 
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 4 teakonyha 

 4 iroda 

 4 takarító helyiség 

 1 karbantartói műhely 

 9 mellékhelység 

összesen: 66 helyiség 

Középiskolai részen a kötelező testnevelés oktatása kihelyezetten megoldott, számítástechnikát pedig 

az iskolában 2012-től kialakított szaktanteremben tanulnak tanulóink.  

Az iskola pedagógiai programjában is szerepeltetett egyes feladatait – hangversenyek, rendezvények 

– bérelt helyiségekben valósítja meg, mivel az eseményekre várt közönség száma nagyobb az iskola 

nagytermének befogadó képességénél. 

A gárdonyi telephelyen, a zeneoktatás a Gárdonyi Géza Általános Iskola épületének legfelső emele-

tén két, elkülönített zeneteremben, valamint az általános iskolai ének-zene oktatással közösen hasz-

nált szolfézs teremben folyik. 

A polgárdi telephelyen, a Polgárdi Széchenyi István Általános Iskola egy zongora- és szolfézs okta-

tásra is egyaránt alkalmas termet biztosít délutánonként a zeneoktatás számára. 

A lepsényi telephelyen, a Lepsényi Fekete István Általános Iskola egy szintetizátor-keyboard, furulya 

és szolfézs oktatásra is egyaránt alkalmas termet biztosít délutánonként a zeneoktatás számára. 

A Sziget utcai telephelyen, a Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola egy szintetizátor-

keyboard és szolfézs oktatásra is egyaránt alkalmas termet biztosít délutánonként a zeneoktatás szá-

mára. 

 

4.2. Az eszközök, a feladatok megvalósítását segítő erőforrások 

A tárgyi feltételeket „Az alapfokú művészetoktatás alapprogramja, a szakgimnáziumi közismereti és 

szakmai kerettantervek, valamint a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 2. számú melléklete részlete-

sen megfogalmazza. 

Az oktatáshoz szükséges megfelelő eszközökkel, hangszerekkel többségében rendelkezünk, folya-

matos karbantartással őrizzük minőségüket. Telephelyeinkre a zenetanításhoz alapvetően szükséges 

eszközöket tudjuk biztosítani. Az eszközállomány fejlesztése az elmúlt egynéhány évben a miniszté-

riumi normatíva megszűntével megtorpant. 
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4.3. Működési feltételek 

A pedagógiai program megvalósításához nélkülözhetetlen feltétel az intézmény működését biztosító 

források, költségek meghatározása. Az intézmény fenntartója és működtetője együttesen biztosítja az 

iskola működési feltételeit. 

A működési feltételek biztosításához járul hozzá az intézmény mellett működő Tálos Edit Alapítvány 

támogató tevékenysége. 
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5. HUMÁN ADOTTSÁGOK 

5.1. Irányítási-szervezeti struktúra 

Iskolánk irányítási-szervezeti struktúrája megfelel méreteinek. Az iskolát az intézményvezető irá-

nyítja. Vezetői feladatait egy szakmai, egy középfokú és egy alapfokú intézményvezető-helyettessel 

közösen végzi. Az adminisztratív munkát 2 iskolatitkár segíti. 

Az intézményvezető-helyettesek közötti munkamegosztás funkcionális jellegű, a feladatokat (közép-

fokú tanügy-igazgatási, alapfokú tanügy-igazgatási és szakmai jellegű feladat ellátás) azok termé-

szete szerint osztják meg. 

Az oktató-nevelő feladatok tartalmi megoldására 8 tanszak-munkaközösség szerveződött. A tanszak-

és munkaközösség-vezetők feladata a szakmai tevékenység koordinálása. Jelenlétükkel lehet megfe-

lelő realitással ellátni a pedagógiai munka ellenőrzését, elvégezni a szükséges fejlesztéseket. 

A szakmai munka tanszaki – munkaközösségi keretekben zajlik. A tanszak –, munkaközösség-veze-

tők a tanárokkal történő megbeszélés alapján tervezik az éves munkát: a tanszaki - főtárgyi hangver-

senyeket és az esetleges külső szerepléseket. Írásba foglalják az elvárások rendszerét, a vizsgáztatás 

és egyéb számonkérés, az értékelés módozatait a pedagógiai és nevelési programban foglaltak alap-

ján. A tanszak, – munkaközösség-vezetők folyamatosan egyeztetik a tanszakokon ill. folyó munkát 

annak érdekében, hogy azonos elvárások érvényesüljenek minden tanszakon – munkaközösségben. 

A nevelőtestület iskolánk legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. Dönt valamennyi neve-

lési és oktatási kérdésben, melyet jogszabály a hatáskörébe utal. Véleményező és javaslattévő jog-

körrel rendelkezik. Kompetenciáját magasabb rendű jogszabályokban meghatározottak szerint gya-

korolja. 

Mivel iskolánk viszonylag nagy növendék- illetve pedagógus létszámmal rendelkezik, gyakran tar-

tunk tanszakvezetői, munkaközösségi és tantestületi megbeszéléseket, egyeztetéseket, melyek a pe-

dagógusok és az iskolavezetés közti kommunikációt is megkönnyítik. 

Évente több munkaértekezletet tartunk: alakuló-, évnyitó-, évzáró-, nevelési értekezleteket, illetve ad 

hoc-értekezletet a hirtelen felmerülő, aktuális problémák megoldására. Ezen felül minden héten isko-

lavezetői megbeszélés és minden hónapban egy alkalommal tanszak – munkaközösség-vezetői érte-

kezlet megtartására kerül sor.  

Növendéklétszám: felvehető alapfokon max. 800, középfokon max. 80 tanuló  

Tanári álláshelyek száma: alap- és középfokon összesen: 65.94 álláshely 

NOKS álláshelyek száma: 4 álláshely 
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5.2. Az iskola személyi feltétele – humánerőforrás 

- mindkét iskolatípusban tanító pedagógusok, 

- zeneiskola pedagógusai, 

- zeneművészeti szakgimnáziumba tanító pedagógusok, 

- a pedagógiai munkát segítők, 

- könyvtáros, 

- irodai dolgozók, 

- hangszerkarbantartók. 

5.3. Humánerőforrás gazdálkodás – helyzetelemzés 

Humán erőforrás innováció: 

o diagnózis – helyzetelemzés 

- törvényi háttér  

o fejlesztési feladat kiválasztása  

- kivitelezés módjának kiválasztása  

- anyagi lehetőségek figyelembe vétele 

o fejlesztés, megoldás folyamata  

- helyzetelemzés, értékelés → esetleg korrekció, módosítás a megva1ósítas közben és végén  

5.4. A szakmai (zenei) tantestület 

A művészeti iskola programjának megvalósításához elengedhetetlen, hogy az adott tanszakon szak-

mailag felkészült és megfelelő végzettséggel rendelkező szakemberek tanítsanak. A törvényi előírá-

sokat figyelembe véve törekszünk minél magasabb szakmai tudással, zenei képzettséggel, és peda-

gógiai rátermettséggel és érzékenységgel rendelkező pedagógusokat alkalmazni. 

Tantestületünk fontos értéke az innovatív szellem, mely a hagyományok, értékek őrzése mellett te-

remti meg azokat a nevelési módszereket, melyek minden gyereket-tanulót hozzásegítenek, hogy sze-

mélyiségük a legteljesebben fejlődhessen, a zene tanulása képességeik legszélesebb kibontakoztatá-

sához vezessen. 

Iskolánk tantestülete magas kvalifikáltságú. Egy tantestület pedagógiai munkájának minőségét azon-

ban nem csak szakképzettségének fokozata mutatja. Humánuma, elhivatottsága a vállalt feladatok 

iránt, innovációja a pedagógiai folyamatok sikeres alkalmazásához messze túlmutatnak a törvény ál-

tal előírt szakképzettségen. Iskolánk jelenlegi tantestületében olyan pedagógusok nevelik, oktatják 

tanítványaikat, akiknek munkájában - elért eredményeikben - látszanak ezek az értékek.  
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A tanári közösség munkájának színvonalát a tapasztalat is befolyásolja, pedagógiai eredményességét 

a didaktikai, metodikai tapasztalatok döntően meghatározzák. Az iskola tantestületébe folyamatosan 

kerülnek be frissen diplomázott kollégák. Szerencsésnek tekinthető, hogy módjukban áll a már több 

évtizede oktató kollégáktól gyakorlati pedagógiai tapasztalataikat átvenni.  

Az iskolánkban folyó pedagógiai, oktatási folyamat sajátossága, hogy a zenei főtárgy órák egyéni 

órák, míg a zenei elméleti illetve választható tárgyakat és a közismereti blokkot csoportos formában 

tanítjuk. Iskolánk arra törekszik, hogy megtalálja a megfelelő hangsúlyt a részterületek között, 

természetesen szem előtt tartva egyrészről a személyes motiváció, másrészről a személyes példaadás 

fontosságát. Nem feledkezünk meg arról, hogy a gyermek egy pedagógiai folyamat részese, s minden 

őt tanító tanárnak együtt kell működnie azért, hogy a pedagógiai célkitűzéseket figyelembe véve 

jusson el a diák a sikeres vizsgákhoz. 

A szellemi adottságok és képességek nem egyformák, a zenei készségek kialakulása is különböző 

mértékű és ütemű, ezért az iskola tanári kara elkötelezte magát, hogy minden diákot odaadóan segít 

és támogat. 

Iskolánkban az alap- és középfokon egységesek a pedagógiai értékek, az elképzelések azonosak, vagy 

legalábbis hasonlóak, mivel a két intézménytípus szorosan összefügg. Mindkét fokon a tantestület 

jól, összehangolva végzi munkáját. Iskolánkban előny, hogy a középfokon tanító tanárok többsége 

alapfokon is tanít, ezért a szakgimnáziumi tanulmányokra való konkrét felkészítés is már a zeneisko-

lában megkezdődhet.  

A zenei szaktanár közvetlen ismerője növendéke képességeinek, érdeklődésének, közismereti iskola 

és egyéb leterheltségének. Az érvényes tanterv és a követelmények figyelembevételével kizárólag ő 

választja meg a tanuló tananyagát, mely a technikai képzést és az előadási darabokat is tartalmazza.  

A zeneórák számonkérő, gyakorló- és alkotó órák. A félévi tanszaki – főtárgyi meghallgatások (nem 

kötelező) és az év végi vizsgák tanszaki döntés alapján lehetnek nyilvánosak vagy zártkörűek. A 

tanév folyamán hangversenyeket tartunk, melyen minden növendékünk szerepelhet közönség előtt. 

A zenei pályára, felsőoktatási intézménybe felvételire készülő növendékeinknek önálló hangverse-

nyeket, bemutatókat, meghallgatásokat is szervezünk. 

A szaktanár növendékeit szakmai találkozóra, mesterkurzusokra – hazai vagy külföldi rendezvé-

nyekre – javasolhatja. Ebben az iskola a pályázati lehetőségektől illetve az iskola működését segítő 

Tálos Edit Alapítvány lehetőségeitől függően támogatja növendékeit és pedagógusait. Igyekszünk 

helyben is megoldani, hogy kiváló művészek, pedagógusok és növendékeik tartsanak kurzusokat, 

bemutató órákat, koncerteket. Iskolánk szakmai munkáját középfokon tanszakonként – főtárgyanként 

konzulensek segítik, akik esetenként nem csak a hazai, hanem a nemzetközi zenei életben is elismer-

tek. 
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Szorgalmazzuk, hogy kiemelkedő növendékeink elinduljanak a különböző hangszeres versenyeken, 

így nemcsak helyben, hanem megyei és országos, nemzetközi szinten is megmérettetnek. Tanulmányi 

sikereiket nagyszerű díjak sora igazolja. 

 

5.5. A pedagógusok helyi intézményi feladatai 

A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg. 

5.5.1. Általános feladatok: 

▪ Nevelő-oktató munkáját Nemzeti Köznevelési Törvénynek és a hatályos jogszabályoknak 

megfelelően, tervszerűen végzi a tantestület egységes elvei alapján a hatékony módszerek, taneszkö-

zök megválasztásával. Mint nevelőtestületi tag köteles rész venni a testületi értekezleteken, megbe-

széléseken; szakmai véleményével segíti a közös határozatok meghozását.  

▪ A főállású pedagógus köteles további jogviszonyának létesítését előzetesen az intézmény ve-

zetőjének bejelenteni, ha máshol a kinevezése szerinti munkaidejét nem érintő munkavégzésére irá-

nyuló jogviszonyt kíván létesíteni. Az intézmény vezetője a további jogviszony létesítését megtilt-

hatja, ha az a kinevezése szerinti munkakörével összeférhetetlen. Ha a közalkalmazott bejelentési, 

előzetes engedélyezési kötelezettségének nem tesz eleget, és a munkavégzésre irányuló további jog-

viszonyáról a munkáltató egyéb módon szerez tudomást, akkor a tudomásra jutástól számított 5 mun-

kanapon belül szólíthatja fel a közalkalmazottat az összeférhetetlenség megszüntetésére. Amennyi-

ben a közalkalmazott a felszólításnak harminc napon belül nem tesz eleget, úgy a munkáltató a köz-

alkalmazotti jogviszonyt azonnal hatállyal megszünteti (Kjt. 44. § (4) bek.). 

A közalkalmazott olyan munkavégzésre irányuló további jogviszonyt, melyben a munkaideje a kine-

vezése szerinti munkaidővel részben vagy egészben egybeesik, csak a munkáltató előzetes írás-

beli hozzájárulásával létesíthet. A munkáltató hozzájárulást megtagadó határozata ellen jogorvos-

latra nincs lehetőség. 

További munkavégzésre irányuló jogviszonynak minősül nemcsak a további munkaviszony, közal-

kalmazotti, közszolgálati jogviszony, hanem a megbízási, vállalkozási jogviszonyban történő mun-

kavégzés is. 

▪ A vezetők további munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthetnek. (Mt. 211.§ (1)) 

▪ A mellékállásban foglalkoztatottak a főálláson kiállított engedélyt kötelesek bemutatni a 

Munka Törvénykönyvének (2012. évi I. törvény) s a hatályos jogszabályoknak megfelelően. 

▪ Felkészülten, szakszerűen és pontosan megtartja a tanítási és foglalkozási órákat. 

▪ A vezetők utasítására helyettesítést lát el a jogszabályi előírásokat figyelembe véve. 
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▪ Az iskolai ünnepélyek, versenyek, rendezvények, szabadidős programok szervezésében és 

megvalósításában aktív szerepet vállal. Az intézményi munkatervben rögzített programokon, 

feladatait felelősséggel elvégzi. 

▪ Tanórája előtt 10 perccel köteles megjelenni a foglalkozás helyén. A munkából való rendkívüli 

távolmaradását, illetve annak okát köteles tárgynapon 9 óráig, de legkésőbb a tanítási órája előtt 

1 órával jelenteni az intézményvezetőságnak. Vis major esete kivételt képez ez alól. 

▪ A tanítási óráival kapcsolatos esetleges változásokat (óracsere, óra elmaradása, óra pótlása), az 

iskola vezetőségével az esedékességet megelőzően lehetőség szerint 2 munkanappal írásban 

egyezteti, engedélyezteti. 

▪ A növendéklétszám változásáról azonnal tájékoztatja az iskola vezetését, mert az munkaügyi 

változásokkal járhat. 

▪ Rendkívüli esetben az intézmény vezetője a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével a túl-

órák, helyettesítés ellátását év közben is elrendelheti, ha az éves feladatok másképpen nem old-

hatóak meg (betegség, másik pedagógus évközi távozása). 

▪ Betartja a munkafegyelmet, a jogszabályok és szabályzatok előírásait, szakszerűen végrehajtja 

a munkakörébe tartozó vezetőségi utasításokat, kapott feladatokat, és egyéb pedagógusi teen-

dőket. 

▪ Ellátja mindazokat az oktatással–neveléssel, az eredeti munkakörével összefüggésben lévő a 

feladatokat, amelyeket az iskola vezetése elrendel. 

5.5.2. A tanári tevékenységgel kapcsolatos általános szakmai feladatok: 

▪ Tevékenysége során kifejezésre juttatja egyéni és közösségi felelősségérzetét. Munkájával ösz-

szefüggésben közösségi feladatokat vállal.  

▪ Tanítás nélküli munkanapokon a számára elrendelt, munkakörébe tartozó feladatot elvégzi. 

▪ Tevékenysége során tiszteletben tartja az egyetemes emberi és nemzeti értékeket, az erkölcsi 

normákat.  

▪ A tanulók folyamatos fejlesztése mellett, törekszik a tanulók egyenletes terhelésére. 

5.5.3. A művészeti neveléssel kapcsolatos - szakmai - feladatok: 

▪ Művészeti nevelő - oktató tevékenységet végez, amelyben a hangsúly a meghatározott köve-

telmények teljesítésével történő fejlesztésen van. A művészetoktatási tevékenysége során a 

készségek- és képességfejlesztést, az ismeretgazdagítást a tanulói személyiségformálás eszkö-

zeként kezeli, követelményeit a gyermek egyéni adottságaihoz és életkori fejlődési jellemzői-

hez igazítja. 

▪ Feladata, hogy: 
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- a tanulókkal alapos, korszerű és szaktárgyi tudásával élményszerűen megtapasztaltassa a 

művészeti stílusok és irányzatok sokszínűségét, valamint azokat a kifejezésformákat, ame-

lyek a zeneművészetben ötvöződnek; 

- a tanuló előtt feltárja a művészet megörökítő, átörökítő szerepét (értékközvetítő tevékeny-

sége tudatos); 

- megalapozza a tanuló esztétikai szemléletét, az értékes alkotások iránti igényét; 

- átadja a zenei ismereteket, törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetősé-

geinek felismertetésére; 

- gazdagítsa a tanulóban az önkifejezés eszköztárát, tanítványait önálló gondolkodásra ne-

velje; 

- tudatosan törekedjen a tanulók motiválására, aktivitására; 

- alkalmazza a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket (szaktárgyi kon-

centráció) és a társas zenélés lehetőségét; 

- rendszeresen ellenőrizze és értékelje a tanulók teljesítményét (szóban – írásban), amelyek 

elősegítik a tanulók önértékelési képességének kialakulását, fejlesztését; 

- a tanulók életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó, ösztönző fejlesztési módszereket alkal-

mazzon; 

- tanóráin a differenciált foglalkozást, az egyéni fejlesztést optimálisan segítő, gyakorló fel-

adatokkal szolgálja; 

- a szaktárgyában kimagasló teljesítményű tanulók tehetségét fejlessze (tanulmányi verseny, 

koncertek stb.), és az éves munkatervben meghatározott tanulmányi és kulturális verse-

nyekre felkészítse és kísérje a diákokat. A szakirányú továbbtanulásra alkalmas és arra je-

lentkező diákokat felkészítse és lehetőség szerint elkísérje a felvételire; 

-  a tanulót rendszeres zenehallgatásra, az IKT-eszközök hatékony és etikus használatára ne-

velje, illetve törekedjen arra, hogy megszerettesse az értékes zenét, s formálja a tanulók zenei 

ízlését; 

- a tanulókat a rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra nevelje; 

- óráin harmóniát, biztonságot és elfogadó légkört teremtsen, melyben tanítványait önmaguk 

és egymás elfogadására és tiszteletére nevelje; 

- célszerűen használja a digitális és online eszközöket; 

- a tanulók részére az etikus viselkedéshez példát mutasson; 

- csoportos óra esetén a felmerülő konfliktusokat felismerje, helyesen értelmezze és hatéko-

nyan kezelje. 
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▪ Lehetőség szerint együttműködik a tanulók közismereti iskolájával, az osztályfőnökökkel, il-

letve a többi tárgyat tanító kollégákkal. Figyeli a növendék kötelező, illetve választott tárgya-

kon történő előrehaladását, fejlődését. 

▪ Változatos oktatási módszerekkel növeli a tanulók tudását, sokoldalú és értékes foglalkozások-

kal fejleszti képességeit. 

▪ A nevelőtestület tagjaként részt vesz az intézmény pedagógiai programjának tervezésében és 

értékelésében. 

▪ A szaktanár kötelessége szaktárgyi és pedagógiai szakértelmének állandó gyarapítása, az új tu-

dományos eredmények megismerése, a szakmódszertani tájékozódás.  

▪ Tevékenyen részt vesz a szakmai munkaközösség munkájában, a továbbképzési ismereteiről 

beszámolhat, előadást és bemutató órát tarthat. 

5.5.4. Osztályfőnöki típusú feladatok az alapfokú művészeti iskolában (zeneművészeti ágon): 

Az alapfokú művészetoktatásban a pedagógusok osztályfőnöki feladatot is ellátnak. Saját csoportjá-

ban szervezi a tanulók meghatározott csoportjának oktatásszervezési, adminisztratív, tananyaggal 

(tankönyv, kotta, tananyag) való ellátást, a beszámolókat, bemutatókat. Megszervezi a tanév végi 

vizsgákra való felkészítést, a szülőkkel rendszeres kapcsolatot tart. 

Az alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágában egyéni oktatás keretében a pedagógus a hozzá 

tartozó tanulócsoport oktatásszervezési és adminisztrációs feladatait végzi, csoportos oktatás kereté-

ben tanító pedagógus a hozzá tartozó tanulócsoportok oktatásszervezési és adminisztrációs feladatait 

látja el. 

▪ rendszeres kapcsolat az egy tanárhoz (főtárgy tanár), és/vagy egy csoportba, együttesbe (szol-

fézs, zenekar, kórus, stb.) tartozó tanulókkal; tananyaggal (kotta, könyv, hangzó, ill. digitális 

tananyag) való ellátásuk megszervezése, segítése az iskolai rend szerint; a kötelező, ill. választ-

ható tárgyakra való jelentkezés rendjének ismertetése, segítése, a részvétel figyelemmel kísé-

rése, 

▪ a házirend ismertetése a tanév kezdetén, tájékoztatás a baleset- és egyéb védelmi intézkedések-

ről, különös tekintettel a hangszeres oktatás sajátosságaira, 

▪ közös foglalkozások (növendékhangverseny, ill. bemutató) szervezése, vezetése, 

▪  vizsgák (év végi, alap, záró) szervezése, 

▪ kapcsolattartás a szülőkkel, adott esetben a közismereti iskolával, 

▪ rendszeres kapcsolattartás a kötelező és választható tárgyakat tanító tanárokkal, 

▪ az iskolai szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon a tanulók előmenetelé-

nek előkészítése az osztályozó értekezletekre, 
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▪ adminisztratív feladatok ellátása (foglalkozási naplók kitöltése és vezetése; hiányzások, bejegy-

zések, stb. ellenőrzése, figyelemmel kísérése; tájékoztató füzet kitöltése, folyamatos vezetése; 

bizonyítvány, törzslap kitöltése, összeolvasása, stb.), 

▪ az iskola belső rendje szerint a gyermekjóléti, adott esetben gyermekvédelmi feladatok ellátása, 

ill. ezek terén kapcsolattartás az iskolai ifjúságvédelmi felelőssel, iskolapszichológussal, bal-

esetvédelmi oktatás megtartása a tanulók részére, házirend ismertetése, 

▪ iskolán belüli és kívüli (tanórán kívüli) programok szervezése (pl.: ifjúsági ismeretterjesztő 

hangversenyek látogatása, stb.) és vezetése, 

▪ szülői értekezlet tartása, folyamatos konzultáció a szülőkkel gyermekük fejlődése kapcsán, 

▪ javaslattétel növendékei jutalmazására, 

▪ szülői nyilatkozatok beszerzése a térítési- ill. tandíj megállapításához, 

▪ javaslattétel növendékei térítési- ill. tandíj-kedvezményben való részesülésére, 

▪ növendékei térítési- ill. tandíj befizetését nyomon követi, 

▪ SNI-s, RGYT-s, BTM-es növendékei nyilvántartása, 

▪ javaslattétel hangszerjavításra, 

▪ növendékei kötelező órákon való megjelenésének ellenőrzése, 

▪ osztályfőnöki óra tartása, melyet általában a bemutatókkal összekötve tartanak a zenepedagó-

gusok. 

5.5.5. Együttműködés a szülőkkel: 

▪ Munkája során együttműködik a szülőkkel a tanulók személyiségének fejlesztésében, képessé-

geinek kibontakoztatásában. 

▪ Tanévenként szülői értekezletet szervez, illetve megbeszélés, egyeztetés után egyéni fogadó 

órákat tart. A szülőket tájékoztatja a tantárgyi követelményekről, a tanulók előmeneteléről, fej-

lődéséről. 

5.5.6. Az egyes jogok biztosítása: 

▪ Gondoskodik a tanulók a Nemzeti Köznevelési Törvényben foglalt jogainak biztosításáról. Fi-

gyelembe veszi az egyenlő bánásmód követelményét a tanulókkal kapcsolatos döntései, intéz-

kedései meghozatalakor. 

▪ A szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja, a szülőt figyel-

mezteti, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében intézkedést 

tart szükségesnek. 

▪ A szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ ad. 
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▪ Fogadja a szülőknek az iskola működésével, tevékenységével kapcsolatos jelzéseit, javaslatait, 

igényeit, s azokat tolmácsolja az intézmény vezetése felé. 

5.5.7. Adminisztrációs és tájékoztatási feladatok: (az oktatással-neveléssel összefüggő adminiszt-

ráció pontos, határidőre történő elvégzése és leadása) 

▪ A nyilvántartás vezetési szabályok szerint ellátja a munkaidő nyilvántartással kapcsolatos fel-

adatokat. 

▪ Pontosan elvégzi a pedagógus beosztással összefüggő adminisztrációt. Minden foglalkozásról 

különböző típusú naplót vezet, melyben vezeti a tanulók jelenlétét illetve hiányzását, beírja az 

érdemjegyeket (az ellenőrzőbe is), Szükség szerint osztályfőnöki teendőket is ellát (pl.: megírja 

a vizsgák jegyzőkönyveit, Törzskönyveket, Összesítőt, bizonyítványt, egyéb nyomtatványokat 

ír, tölt ki, nyomon követi saját növendékeinek térítési– tandíj befizetésének tényét, felhívja a 

szülők figyelmét a befizetés elmaradásának következményeire). 

5.5.8. Egészséges és biztonságos intézményi működtetéssel kapcsolatos feladatok: 

▪ Közreműködik a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények feltárásában, megszüntetésében, 

az ilyen körülmények kialakulásának megelőzésében. 

▪ Haladéktalanul értesíti az iskola vezetését arról, ha a tanuló veszélyeztetettségét (fizikai, lelki 

– erkölcsi) tapasztalja vagy gyanítja. 

▪ A tanóra ideje alatt gondoskodik a diákok testi épségéről, erkölcsi védelmükről, óvja jogaikat, 

emberi méltóságukat. A pedagógus értékrendje szerint neveli, fejleszti és irányítja a fiatalokat, 

tekintettel arra, hogy személyisége, modora, hangneme, megnyilvánulásai munkafegyelme 

példa a tanulók előtt. 

▪ Betegség tüneteit mutató tanuló szüleit, illetve a vezetőséget azonnal értesíti. Vészhelyzet ese-

tén azonnal értesíti a Mentőket, Orvosi Ügyeletet, vagy az egyéb illetékes hivatalos szerveket. 

5.5.9. Munkához szükséges ismeret megszerzése: 

▪ Törekszik a szakmai megújulásra, önművelésre. 

▪ Kihasználja a továbbképzési lehetőségeket. 

 

5.5.10. Jogkör, hatáskör: 

Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusoknak biztosított jogokat, hatásköre az általa ve-

zetett gyermekcsoportra, növendékre terjed ki. 
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5.5.11. Munkaköri kapcsolatok: 

▪ A szülőkkel, kollégákkal, vezetőséggel, a társintézmények munkatársaival, a továbbképző in-

tézményekkel tart kapcsolatot. 

▪ Szakmai kérdésekben kollégáitól, a tanszak vezetőjétől, tanügyi kérdésekben az intézményve-

zetőtől, helyetteseitől kérhet segítséget. 

5.5.12. Munkakörhöz tartozó felelősség: 

Személyesen felelős a felügyeletére bízott fiatalok testi, érzelmi és morális épségéért, tanulócsoport-

jában a pedagógiai program követelményeinek megvalósításáért, az egyenlő bánásmódért. Felelős-

sége kiterjed munkakörére és tevékenységére. 

Felelősségre vonható: 

▪ munkaköri feladatainak határidőn túl történő elkészítésért, elmulasztásáért, vagy hiányos el-

végzéséért, 

▪ a jogszabályokkal harmonizáló vezetői utasítások hiányos, pontatlan végrehajtásáért, 

▪ a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a gyerekek jogainak 

megsértéséért, 

▪ a munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért, 

▪ a vagyonbiztonság és higiénia veszélyeztetéséért, 

▪ felelős az aláírásával igazoltan átvett eszközökért (Pl.: metronóm). 

5.5.13. A pedagógus számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében az 

alábbi feladatok rendelhetők el: 

• Foglalkozások, tanítási órák előkészítése, 

• a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése, 

• az intézményi eseményeknek, versenyeknek, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése, 

• előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók - tanórai és egyéb 

foglalkozásnak nem minősülő - felügyelete, 

• eseti helyettesítés, a hatályos jogszabályok betartása mellett, 

• a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, 

• az intézményi dokumentumok készítése, vezetése, 

• szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása, 

• osztályfőnöki munkával összefüggő tevékenység heti két órát meghaladó része, 

• pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása (megbízás alapján), 
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• a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, 

• a munkaközösség-vezetés heti két tanórát meghaladó része (megbízás alapján), 

• az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való közreműködés, 

• hangszerkarbantartás megszervezése, 

• különböző feladatellátási helyeken történő alkalmazás esetében a köznevelési intézmény telep-

helyei közötti utazás, 

• a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített, tanórai vagy 

egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása, 

• a gyakornok felkészülése a minősítő vizsgára, 

• pedagógus-továbbképzésben való részvétel. 

 

6. AZ INTÉZMÉNY TANSZAKAI - MUNKAKÖZÖSSÉGEI (A HOZZÁ-

JUK TARTOZÓ TANTÁRGYAKKAL) A SZAKMAI ALAPDOKUMENTUM 

ALAPJÁN: 

 

I. Billentyűs tanszak-munkaközösség – alapfok+középfok főtárgyak 

 zongora-, csembaló-, orgona-, harmonika tantárgyak 

II. Billentyűs kötelező tárgyak – munkaközösség  

 kötelező zongora-, korrepetíció tantárgyak 

III. Vonós tanszak-munkaközösség 

 hegedű-, brácsa-, gordonka-, gordon-nagybőgő-, gitár tantárgyak 

IV. Fafúvós-rézfúvós tanszak-munkaközösség 

 furulya-, fuvola-, oboa-, klarinét-, szaxofon-, fagott tantárgyak 

 trombita-, kürt-, harsona–tenorkürt–baritonkürt-, tuba tantárgyak 

V. Vegyes tanszak-munkaközösség: 

magánének-, ütő-, kamarazene (kamarazene, kórus, zenekar) tantárgyak 

VI. Szolfézs – zeneismeret tanszak-munkaközösség 

szolfézs-, zeneismeret-, zenetörténet–zeneirodalom-, zeneelmélet-, egyházzene-, improvizáció tan-

tárgyak  

VII. Népi tanszak-munkaközösség 
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 népi ének-, népi hegedű-, népi brácsa-, népi bőgő/cselló-, citera-, tekerő-, tamburák-, népi 

cimbalom-, népi furulyák-, duda-, népi klarinét/tárogató-, koboz-, népi harmonika-, népi ritmushang-

szerek-, népzenei ismeretek-, néprajz-, népi kamarazene (a tantárgy magában foglalja a hangszeres 

és vokális társas zenét)-, népi zenekar tantárgyak 

VIII. Közismereti- és osztályfőnöki munkaközösség:  

magyar nyelv és irodalom-, történelem – társadalomismeret-, matematika-, idegen nyelvek (német, 

angol, olasz)-, kémia-, fizika-, biológia-, magyar népzene alapjai-, földrajz-, rajz-, testnevelés-, infor-

matika-, komplex természettudományos tárgy tantárgyak 

 

A 2014/15-ös tanév kezdetétől az akkori fenntartó, Székesfehérvári KLIK a székhelyintézmény alap-

fokú művészeti iskola részén új zeneművészeti ág, a jazz zene indítását engedélyezte. 

Hangszeres tanszakok: 

jazz-basszusgitár, jazzbőgő, jazzdob, jazzgitár, jazz-harsona, jazz-szaxofon, jazz-trombita, jazz-

zogora. 

Vokális tanszak: jazzének. 

6.1. A közismereti tantestület 

A zeneművészeti szakközépiskolában, mely 2016. szeptember 1-től szakgimnáziumként működik 

2001/2002-es tanévtől megoldódott a közismereti és a zeneművészeti oktatás összekapcsolása 

felmenő rendszerben. Tanulóink számára a közismereti oktatás a 9. - 12. évfolyamokon folyik. A 

közismereti órákat álláshelyeken tanító pedagógusok látják el. Tanulóink közismereti és zenei 

órarendje időben és szakmailag is illeszkedik egymáshoz. A különböző rendezvények, a felvételi 

rendszer és az érettségi vizsgák kapcsolódásai napi munkakapcsolatot tesznek szükségessé a 

közismereti és zenei tanárok között, melynek működése megfelelő. 
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7. PEDAGÓGUS SZAKMAI ETIKAI KÓDEX (NEMZETI PEDAGÓGUS 

KAR ETIKAI KÓDEXE SZERINT) 

Az ezeréves magyar iskola története során gondolkodóink időről időre megfogalmazták, hogy mit 

várnak el a tanítói mesterség gyakorlóitól. Most a pedagógustársadalom önmaga számára fogal-

mazza meg szakmai munkavégzésének etikai normáit, hasonlóképpen más jelentős hazai értelmiségi 

csoportokhoz, amelyek fontosnak tartják önmeghatározásuknak ezt a módját. 

A kódex megalkotásának és használatának az a célja, hogy igazodási pontokat nyújtson a pedagógu-

soknak olyan helyzetekben, amelyek nem szabályozhatóak pusztán jogi eszközökkel. Célja az is, 

hogy a szakmai közmegegyezésen alapuló szabályok elfogadása, valamint a velük való azonosulás 

révén erősítse a pedagógustársadalom belső összetartozását, ezáltal fokozza társadalmi megbecsült-

ségét. Célja továbbá, hogy az iskola partnereit informálja a pedagógus munkavégzésének erkölcsi 

normáiról. 

 

8. PEDAGÓGIAI ÉRTÉKELÉS 

8.1. A tanári tevékenység értékelése - intézményen belül 

A pedagógusok belső minősítését a Belső Ellenőrzési Program szabályozza. 

Alapelvek: 

Az iskola a tapasztalatok és a tudományos feldolgozások szerint nagyon sok értéket közvetít. Ennek 

megfelelően a tanár nem csak az órákon, hanem minden lépésével, életvitelével példát mutat, nevel.  

Ellenőrzés: 

Az alapelvek alapján az ellenőrzésnek két területét különböztetjük meg. Ezek mindegyike iskolai 

kompetencia. 

1. Az iskolahasználók véleménye alapján megvalósuló ellenőrzés. 

2. Adminisztratív ellenőrzés. 

Az 1. pont szerint módot és lehetőséget kell adni az iskolahasználóknak véleményük kifejtésére. Meg 

kell vizsgálni a kollegáknak problémát okozó eseteket. Esetkezelő utasításokat elemzés nélkül nem 

lehet kiadni. Minden érintettnek az itt rögzített elvek és eljárási módok szerint kell eljárni, ezeket a 

programon kívül is ismertetni kell. 

Az eseti ellenőrzések módjai: 

• megbeszélések (intézményvezető, szaktanár), 
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• munkaközösségen belüli megbeszélések, 

• óralátogatások (intézményvezető, tanszak – munkaközösség-vezetők). 

Az ellenőrzések követelményei: 

• tényszerű és objektív legyen, 

• folyamatos és tervszerű legyen. 

Az ellenőrzések információt gyűjtenek: 

• a pontos órakezdésről, 

• a naplók és egyéb dokumentumok vezetéséről, 

• a tanulók értékelésének folyamatosságáról, 

• a fogadóórák megtartásáról, 

• a szülői értekezletek megtartásáról, 

• a továbbképzéseken való részvétel eredményességéről és hasznosságáról, 

• a kezdő kollégák szakmai és módszertani támogatásáról. 

A felsorolt feladatok megszervezését az intézményvezető végzi az egyenlő terhelés és a szakmai 

kompetenciák figyelembevételével. A kiadott feladatokról a felelősöket az intézményvezető a tanév 

elején értesíti, valamint rögzíti az éves munkatervben. A teljesítésről az ellenőrzést végzők az 

intézményvezetőnak számolnak be. 

Értékelés: 

Az ellenőrzés és az értékelés a szakmai és az emberi bizalmon alapuló irányítási tevékenység. Ennek 

azáltal kívánunk érvényt szerezni, hogy a kollégák értékelését – a tanszak – munkaközösség-vezetők 

és a tanszakon - munkaközösségben tanító kollégák jelzéseit figyelembe véve - alapvetően a tansza-

kok - munkaközösségek végzik.  

Az értékelésnél az intézményvezető figyelembe veszi a tanszak – munkaközösség-vezetők vélemé-

nyét. Az értékelés eredményét az intézményvezető az intézményvezetőhelyettesekkel és a tanszak – 

munkaközösség-vezetőkkel együtt alakítja ki. 

A tanszak - munkaközösség-vezetők végzik az értékelést az alábbi témákban: 

• a tanórán végzett munka, 

• a pontos órakezdés, 

• a naplók és egyéb dokumentumok vezetése, 

• a tanulók értékelésének folyamatossága, 

• a tanórán kívüli tevékenység, 

• a konfliktusok kezelése szülőkkel, tanulókkal és kollégákkal, 
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• a továbbképzések anyagának intézményem belüli terjesztése, 

• a módszertani kezdeményezések, 

• a tanulók fejlődését segítő egyéb tevékenységek (tehetséggondozás, előadás, egyéni tanácsadás, 

csoportos tevékenység támogatása, stb.), 

• a napi oktató-nevelő munka öntevékeny segítése, a feltételek öntevékeny javítása. 

A tanszak – munkaközösség-vezetők által elkészített értékelést a tantestülettel ismertetni kell. Csak 

ezek képezhetik az iskolai szintű értékelés alapját. 

A zenetanári munka értékelésének szempontjai: 

1. Szakmai felkészültség: 

• jól képzett, szakmáját (hangszerét) magas művészi szinten művelő, alkotó egyéniség; 

• a zeneirodalomban, (esetlegesen) társművészetekben széles látókörrel rendelkezik; 

• technikailag hangszerén magas szinten áll, ill. elméletben is ismeri annak működését, 

módszertanát. 

2. Pedagógiai felkészültség 

• jártas szakterületének módszertanában; 

• képes azt növendékeinek életkorához, adottságaihoz, jelenlegi szintjéhez igazítani; 

• emberi tartása, művészi hivatástudata megkérdőjelezhetetlen. 

3. Iskolánkhoz való kapcsolata: 

• aktívan részt vesz, ill. szervezi növendékeinek fellépési lehetőségeit; 

• bekapcsolódik az iskola művészeti tevékenységébe, együtteseink munkáját figyelemmel kíséri 

és segíti (pl. egyéni szólam-tanulás). 

Eredményvizsgálat: 

A pedagógiai munka értékelése a tanszakok – munkaközösségek, munkacsoportok tevékenységének 

elemzésével történik. Évente, a félévi és az év végi nevelőtestületi értekezleten a munkaközösség-

vezetők és az intézmény vezetője számol be a tapasztalatokról. 

8.2.A tanári tevékenység értékelése - külső ellenőrzés, minősítés 

A pedagógusok külső értékelését az alábbi jogszabály szabályozza: 
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➢ 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkal-

mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 

végrehajtásáról. 

IV. ZENEKAROK, EGYÜTTESEINK 

1. AZ ISKOLA EGYÜTTESEINEK, SZAKMAI CSOPORTJAINAK MŰ-

KÖDÉSE: 

Intézményünkhöz jelenleg több zenekar, együttes tartozik: a Musica Bella Vonószenekar, a Hermann 

László Kamarazenekar, a Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar, a „Bakony” Népzenei Együttes, 

valamint speciális repertoárjával üde színfoltja iskolánknak a barokk Fiori Musicali Furulyaegyüttes, 

citerazenekar. 

1.1. Musica Bella Vonószenekar 

A Musica Bella Vonószenekar 2000-ben alakult a székesfehérvári Hermann László Zeneiskola és 

Zeneművészeti Szakközépiskola vonós tanszakának növendékeiből: alapítója és művészeti vezetője 

Szabó Balázs zenetörténész-hegedűtanár. A zenekar elsődleges célja a hangszerükön magasabb szin-

tet elért tanulók a zenekari játék műhelytitkaiba való bevezetése, a különböző zenei korok és stílusok 

megismertetése vonószenekarra írott darabok gazdag repertoárjának elsajátításán keresztül. 

A zenekar tagsága a 3–4. osztályos növendékektől egészen a továbbképzősökig több korosztályból 

tevődik össze, évek óta (a magyar zeneiskolai gyakorlatban szinte egyedülálló módon) 40 fő feletti 

állandó létszámmal. Pozitív visszajelzés a közösségre és a szakmai munka színvonalára nézve, hogy 

az egyetemeken-főiskolákon továbbtanuló, sőt tanulmányaikat már befejezett volt zenekari tagok kö-

zül többen visszajárva aktív és lelkes tagjai maradtak az együttesnek. A gyakorlott, évek óta együtt 

dolgozó zenekari tagok mellé a tanév elején érkező új játékosok az évek óta folyamatos, intenzív 

tempójú műhelymunka ritmusát hamar felvéve, gyors fejlődést mutatva rövid idő alatt az együttes 

alkotó tagjaivá válnak. 

A különböző korú tanulók eltérő zenei és technikai tudásszintjét a műsorválasztás ellensúlyozza: a 

teljes együttes által előadott könnyebb repertoár mellett a zenekaron belül a haladó fokú növendékek-

ből alakult kisebb-nagyobb csoportok nagyobb követelményeket támasztó darabokkal külön is fog-

lalkoznak. A repertoár valamennyi stíluskorszakot igyekszik felölelni: a reneszánsz és barokk zené-

jétől egészen napjaink kortárs szerzőinek műveiig és az igényes populáris zenéig bezáróan. Az évről 

évre megújuló műsorokban a zenekar illetve a Zeneiskola kiemelkedő tehetségű tagjai rendszeresen 



 40 

szólószerepeket kapnak versenyművek előadásában; a 2007/2008-as tanévtől a Hermann László Ze-

neművészeti Szakközépiskola magánének-tanszakának és kórusainak bevonásával a tisztán hangsze-

res művek mellett oratórikus jellegű kompozíciók is megszólaltak az együttes hangversenyein. 

A programok bemutatására rendszeres hangversenyezés teremt alkalmat: a kezdeti évi 1-2 fellépés 

után az utóbbi időben évente átlagosan 4-5 koncertet ad a zenekar. Ezek sorában feltétlenül külön 

említést érdemel a Zeneiskola Karácsonyi hangversenye, melynek rendszeres közreműködője az 

együttes; valamint az immár hagyományos, május végén rendezett, mindig telt házat vonzó Évadzáró 

koncert a Szent István-teremben, melynek keretében a szülők és érdeklődők teljes képet kaphatnak 

az éves munkáról. Az alapítás óta immár 80 hangversenyen, számos helyszínen lépett fel a Musica 

Bella: a Zeneiskola mellett többek között a Szent István-terem, a Tiszti Klub, a VOK és a Gáz utcai 

Sportcsarnok, a Vasvári Pál Általános Iskola díszudvara és több székesfehérvári templom adott ott-

hont koncertjeiknek. 2008 májusában a Tatabányai Tavaszi Fesztiválon a zenekar a megyehatáron 

kívül is bemutatkozott. 

Az együttes eddigi történetének legemlékezetesebb eseményei közül feltétlenül kiemelendő a 2007 

májusában, a IX. Európai Ifjúsági Zenei Fesztivál a VOK Sportcsarnokban rendezett nyitógáláján a 

tatabányai Erkel Ferenc Zeneiskola Vonószenekarával való együttes fellépés, valamint a Hermann 

László Zeneiskola 95. születésnapján, a székesfehérvári Vörösmarty Színházban rendezett gálaesten 

való közreműködés (2008 novemberében), mely nagy szakmai és közönségsikert aratott. A tatabányai 

Erkel Ferenc Zeneiskola Vonószenekarával kialakult baráti kapcsolat folyományaként 2009 májusá-

ban a két együttes közös produkcióval vett részt a Linzben megrendezett X. Európai Ifjúsági Zenei 

Fesztiválon. Itt három nap alatt négy hangversenyen bizonyította tudását a zenekar. 2011. május 25-

én szép jubileumhoz érkezett az együttes: a székesfehérvári Tiszti Klub dísztermében sikeres gála-

hangversennyel ünnepelte meg 10. születésnapját. 2011 decemberében újabb jelentős produkció ré-

szese volt zenekar: Esterházy Pál Harmonia Caelestis című kantátasorozatának tíz tételét adta elő a 

Zeneiskola dísztermében, a Hermann László Zeneművészeti Szakközépiskola magánének tanszaká-

val és leánykarával közösen. 2015. május 27-én a Szent István-teremben nagysikerű koncerttel ünne-

pelte meg az együttes 15. születésnapját. 

A Musica Bella Vonószenekar legfontosabb célja, hogy a jó zene – jó társaság – jó kedv jegyében 

minél több értékes muzsika színvonalas előadásával bővítse a zeneiskola vonós növendékeinek tudá-

sát és zenei látókörét, közös programokkal baráti közösséget teremtsen, s az együttzenélés örömét 

megossza közönségével is. 
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1.2. Hermann László Zeneiskola Fúvószenekara 

A Hermann László Zeneiskola Fúvószenekara 2016-ban abból a célból alakult, hogy a megyénkben 

működő zenekarok, elsősorban a Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar számára utánpótlást bizto-

sítson. Tagjai a Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI növendékei. Célja a növen-

dékekkel megismertetni a közös zenélés örömét, valamint elősegíteni folyamatos zenei fejlődésüket. 

1.3. Hermann Kórus 

Iskolánkban a középfokú oktatás elindítása (1994), a Zeneművészeti Szakközépiskola megalapítása 

óta működik énekkar. Az alapítás után hosszú évekig Horányi Ottilia vezette, majd Szabó Adrienn, s 

az utóbbi évtizedben Mihály György vette át a kórus irányítását. Az együttes alapvető feladata, hogy 

biztosítsa a középiskolai növendékek számára a szakmai kerettantervben előírt kötelezettséget, emel-

lett segíti a tanulók harmonikus hallásának fejlesztését, a közös zenélés élményének megtapasztalá-

sát, korstílus-ismeret bővítését. Rendszeresen és eredményesen vesz részt kórusunk az Éneklő Ifjúság 

minősítő hangversenyein és a Fejér megyei Diáknapokon, a város zenei világnapi és az iskola kará-

csonyi ünnepségein színesíti az ünnepi műsort. Lehetőségként az alapfokú növendékek számára is 

elérhető a részvétel, ők kötelezően választható tantárgyként vehetnek részt az énekkari foglalkozáso-

kon és koncerteken. 

1.4. A Hermann László Kamarazenekar Egyesület 

A Major István vezetésével működő Hermann László Vonószenekar a 80-as évek közepétől egyre 

színvonalasabb produkciókkal hívta fel magára a figyelmet az akkor Zánkán rendezett országos 

zenekari fesztiválokon (1985 – az együttest itt Bódi Árpád vezényelte, 1987). Az együttes a 90-es 

években vált igazából meghatározóvá országos szinten, 1991-ben Veszprémben a Zeneiskolai 

Zenekarok I. Országos Fesztiválján kategóriájában 1. helyezést ért el, majd ezt az eredményt 1993-

ban, a Salgótarjánban megrendezett II. Országos Fesztiválon megismételve megvédte elsőségét. 

A zenekar időközben alapítványi formára váltva azóta is töretlen lendülettel koncertezik itthon és 

külföldön, nagy repertoárt építve ki, játékukat hat lemez örökíti meg, szerepléseiket szinte felsorolni 

is alig lehet. 

A zenekar tagjai a zeneiskola továbbképző évfolyamain tanuló növendékeink, a szakgimnázium 

tanulói, valamint visszalátogató, már másutt tanuló, zenei pályára készülő volt növendékeink. 
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1.5. Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület 

A Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekart Bíró Zoltán alapította a Zeneiskola növendékeiből 1989-

ben. Az 1999 óta egyesületi formában működő zenekar teret ad a fiatal tehetségeknek, hogy egy csa-

ládias közösséghez tartozzanak és a Hermann László Zeneiskola Fúvószenekarában megszerzett tu-

dásukat kamatoztathassák, fejleszthessék. 

A Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar bejárta fél Európát Spanyolországtól Kalinyingrádig, Nagy 

Britanniától Erdélyig, de fő feladatának mégis azt tekinti, hogy hazánkban, Magyarországon népsze-

rűsítse a fúvószenét. Székesfehérvár önkormányzatának támogatásával megvalósuló koncertek mel-

lett évente megrendezi a Fehérvári Fúvós Fesztivált. 

1.6. „Bakony” Népzenei Együttes Egyesület 

A Hermann Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI országos szinten ismert és elismert az iskolában 

folyó  népzenei oktatásnak köszönhetően is.  

A népi hangszeres és énekes képzés iskolánkban több mint 30 éve folyik. A növendékeknek az egyéni 

főtárgyi órákon kívül lehetőségük van kisebb csoportokban, vagy zenekari foglalkozás keretén belül 

megismerkedni az autentikus népi előadásmóddal. 

Az alapfokon történő oktatás jelenleg a következő tárgyakat foglalja magába: 

népi hegedű, népi fúvós, népi ének, citera, cimbalom, tekerő 

Együtteseik: 

népi ének tanszakon: „Guzsalyas” és „Kisguzsalyas Együttes” 

népi hangszeres tanszakokon: - „Pengető” citerazenekar, 

 - „Bakony” Népzenei Együttes, 

 - alkalmi összeállítású, tánckíséretre alkalmas csoportok. 

Szólistáink, együtteseink rendszeres szereplői városunk rendezvényeinek. Növendékeink valamennyi 

országos népzenei rendezvény, verseny sikeres résztvevői. 

A „Bakony” Népzenei  Együttes nemzetközi versenyeken is több alkalommal bemutatkozott. 

Neerpeltből, az Európai Ifjúsági Zenei Fesztiválról 7 alkalommal I. díjjal tértek haza, ebből 5 

alkalommal „cum laude” minősítéssel. 

A tanított tananyagban valamennyi tájegység hangszeres és énekes dallamanyaga szerepel. 

Természetesen a határainkon túli magyarság népzenéjének ismerete és elsajátíttatása is alapvető 

feladatunk. 
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1.7. Kis együttesek, szólisták 

Az együttesek mellett természetesen nem felejtkezhetünk meg azokról a szólistákról és kisebb 

kamarazenei és népzenei csoportokról sem, akik és amelyek a különböző városi, megyei, területi és 

országos versenyeken számos szép eredménnyel gazdagították iskolánk eredménylistáját. Külön 

említést érdemel e tekintetben a Megyei Diáknapok évről évre ismétlődő eseménysorozata, ahol 

iskolánk növendékei rendszeresen arany, ezüst és bronz minősítések sokaságát szerzik meg. Bár 

ezeken a versenyeken  középiskolájuk színeiben indulnak diákjaink, a klasszikus zene kategóriában 

elért sikereket az alapfokú művészeti iskola is joggal érzi sajátjának.  
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V. NEVELÉSI PROGRAM ALAPFOKON  

1. ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ-OK-

TATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖ-

ZEI, ELJÁRÁSAI  

1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai 

A gyermeknek joga, hogy képességeinek, érdeklődésének megfelelő nevelésben, oktatásban 

részesüljön, valamint tehetsége felismerése és fejlesztése érdekében zeneoktatásban részesüljön. A 

zenei nevelés a maga sajátos eszközeivel hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók sokoldalú, érzelmileg 

gazdag, a valódi értékeket felismerő, kulturált felnőtté váljanak. 

Feladata továbbá a művészi kifejezőkészség, a fantázia, az improvizációs készség fejlesztése, 

valamint a kiemelkedő képességű gyermekek felkészítése a szakirányú továbbtanulásra. 

A zenetanulás egyszerre több képességet foglalkoztat, s ezeket állandóan próbára teszi. Az 

ügyességet, az önuralmat, az akaratot, a kitartást, a figyelmet, az emlékezetet, a megkülönböztető 

képességet, az ítéletet. A zenében állítja elő az ember a mozgások legnagyobb gyorsaságát. A zene 

egyike a legalkalmasabb eszközöknek a képességek általános fejlesztésére, azaz az egész ember 

képzésére. A hegedűs, vagy a zongorista nemcsak az ujjaival, hanem egész testével, lelkével játszik, 

így a zenetanítás formálja az egész embert. A hangszer gyakorlása során mindenki megtanulhatja, 

hogy a megtervezett, figyelmes, módszeres munka mennyivel többet ér, mint a rendszertelen. 

Önismerethez szoktatja a tanulót, mert eléje tárja képességei határait, fejlődését. Ösztönzi, hogy meg-

találja a munka azon módjait, melyek neki testre szabottak. Igazságszeretethez szokik, mert csak ak-

kor boldogul, ha a valósággal szembenéz, ha nem szépíti az eredményeket, ha a hibáit tudomásul 

veszi és megpróbálja kijavítani. A zenélés így szokássá tesz olyan magatartásokat, melyek minden 

munka sikerének feltételei, a jellem alapjai. 

A zenélésnek nem utolsó érdeme, hogy megvannak arra is az eszközei, hogy a legnagyobb erőkifej-

tésre ösztönözzön, és a siker esztétikai élvezettel jutalmaz. 

Az alapfokú művészetoktatás - a zeneművészeti ágban - megalapozza és fejleszti a zenei műveltséget. 

Célja az egyetemes kultúra, a nemzeti, népi hagyományok értékeinek megőrzése. Az alapfokú művé-

szetoktatás legszélesebb körben ható feladata a kultúra iránti igény felkeltése, ill. ösztönzés a kultu-

rális életben való aktív részvételre. Iskolánk a helyi adottságokat, igényeket is figyelembe véve, sa-

játos eszközeivel alapfokú művészeti iskolai nevelést-oktatást végez zeneművészeti ágban, klasszikus 
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zene, népzene, és jazz zene műfajban. A minket körülvevő változó világban, a változó értékek mellett 

különösen fontos, a régi hagyományokon alapuló értékek megőrzése, átmentése az utókor számára. 

A művészetek, semmihez nem fogható embernevelő szerepe fontos az országnak, helyi közösségek-

nek, a szülőknek, a gyerekeknek. Iskolánk nem csak azokat a gyerekeket alakítja, akik óráinkat láto-

gatják, hanem teljes környezetükre van hatással. Felemelkedni, sikereket elérni csak kiművelt ember-

fővel lehet, akik képesek a mindennapok kultúráját megélni és befogadni. 

A zeneiskola olyan terület a gyermek nevelésében, mely sokrétűen formálja és többféle értékkel szí-

nesíti a személyiségét. Fontosnak tartjuk, hogy ne csak alkalmazkodjon a világ változásaihoz, hanem 

maga igyekezzen a világ változását előidézni, illetve a nem kívánatosnak elejét venni. A művészet,- 

mint intellektuális tevékenység - csak így tudja igazán szolgálni, és nem kiszolgálni az emberi közös-

séget. Mint nagy múltú iskola, kötelességünknek tartjuk, hogy az eddig megteremtett értékeket gon-

dosan megőrizzük, a megújulás pedig folyamatos és hosszútávra tekintő legyen. 

Az iskola vezetősége maximálisan törekszik a demokratikus és igazságos vezetésen alapuló munkára, 

mely az iskola érdekekeit veszi figyelembe. Alapvetően dominál a bizalom, a tantestület tagjai és a 

tanszakok egymás közötti viszonya a kölcsönös megértésen és megbecsülésen nyugszik. 

1.1.1. Alapelveink 

Egyre többen ébrednek rá, hogy milyen pihentető, jótékony hatással van az aktív zenélés az egyre 

több stressztől terhelt mindennapi életünkre. Mások azt hangsúlyozzák, hogy gyermekük a „zeneis-

kolás” évek alatt tanulta meg értékelni az időt, háborog, amikor értelmetlen dologra kell elveszteget-

nie azt, holott szívesebben fordítaná gyakorlásra. Megtanulta a céltudatosságot, a kitartást, a fegyel-

mezettséget, a kudarcok, csalódások, de a sikerek elviselését, elfogadását, kezelését is. 

Kokas Klára zenepedagógus mutatta ki először 1972-ben, hogy a Kodály-féle zenei nevelés milyen 

pozitív transzferhatást gyakorol a nyelvtan, helyesírás, olvasás és matematika tanulására. 

Mindezek érdekében fontosnak tartjuk, hogy intézményünk keltse fel a növendékek igényét a zene-

művészet iránt és szerettesse meg azt, tegye alkalmassá a gyermekeket a zenei élmény befogadására. 

Lehetőség szerint csökkentse a mély szakadékot a tömegek és az úgynevezett komolyzene között, 

nevelje a gyermekeket értékes zenére, az ifjúságot tartsa a zene közelében. Fontos alapelvünk, hogy 

növendékeink életkorának és egyéni képességeinek sajátosságait figyelembe vevő zenetanítást való-

sítsunk meg. Kerüljük a teljesítmény centrikus zenei nevelést, de fejlesszük a növendékek adottságait, 

a zenei hallást, a ritmus- és metrum érzéket, a muzikalitást és a hangszeres technikát állandó, rend-

szeres képzéssel. A zenei pályára alkalmas növendékeket részesítsük szakszerű tehetséggondozásban, 

készítsük fel pszichikai, zenei és technikai téren egyaránt. Iskolánk nyújtson lehetőséget sok szerep-

lésre, igény szerint versenyen való indulásra, nevezésre. 
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Legfontosabb alapelvünk a gyermekközpontú zeneoktatás. Célunk olyan iskola kialakítása, ahol ta-

nulóink jól érzik magukat. Alapfeladatnak tekintjük a nevelés-oktatás mellett tanítványaink teljes 

személyiségének alakítását. A teljes ember neveléséhez hozzátartozik olyan alapvető értékek isme-

rete és gyakorlása, mint bizalom, szépség, jóság, együttélés, együttműködés, család, szeretet, toleran-

cia. 

Szakmai igényességre, kitartásra, küzdeni tudásra neveljük tanítványainkat.  Azt szeretnénk elérni, 

hogy megtanulják felismerni a dolgok fontosságát; rangsort tudjanak felállítani értékes és kevésbé 

értékes dolgok között. 

Az iskolánkban folyó zenei nevelés célja és jelentősége többirányú. A zene szerkezeti, formai logi-

kájával alakítja a gondolkodást, megtanít az összefüggések felismerésére, áttekintésére. A hangszer-

kezelési technikán keresztül célszerűen rendezett mozgásokra nevel. A zene tartalmi mondanivalója, 

emocionális hatása neveli az érzelmi képességeket, tágítja az esztétikai befogadóképességet. A zene 

tanulásához szükséges kitartó munka hat az akarati képességekre, fejleszti a többirányú koncentrá-

ciót. A társas muzsikálás, a zenei élmények közös átélésének útján fejleszti, erősíti a közösségi szel-

lemet. A csoportok együttzenélése során az egyén felelős a közösség teljesítményéért.  

Mindezek érdekében a zenetanulást a lehető legfiatalabb korban kell elkezdeni. Akkor, amikor még 

csak kezd kinyílni a gyermekek szeme a világra, kezd kialakulni véleményük a környezetükről, a 

művészetekről, a zenéről, táncról. Ehhez nem kellenek mindjárt hangjegyek, hangközök, hanem zenei 

tapasztalás kell. A gyerekek énekeljenek, játszanak, mozogjanak, táncoljanak - figyelve a zenei hang-

zásra. A zene, a mozgás, az énekes játék a gyermeki lét egyik legfőbb öröme. Hatékonyan működnek 

előképzős szolfézs csoportjaink, megalapozva a majdani hangszertanulást, melyet már jól előkészí-

tenek az iskola támogatását szolgáló Tálos Edit Alapítvány által szervezett és gondozott, sok kisgyer-

meknek örömöt nyújtó zeneovis foglalkozások. Fontos célunk, hogy kedvet ébresszünk növendéke-

inkben a zenetanuláshoz, felkeltsük érdeklődésüket, ösztönözzük őket, hogy majd egy hosszú úton, 

kitartó munkával eljussanak a zene értéséhez és értékeléséhez. 

Miért szükséges a gyerekek zenei nevelése? A gyermekek manapság sok időt töltenek a televízió, 

számítógép előtt passzív szórakozással, vagy háttérzeneként kevésbé értékes zenét „hallgatnak”. A 

művészeti iskola aktivitásra neveli őket, hogy megtanulják szabadidejük hasznos eltöltését, egyéni-

ségük minél inkább kibontakozhasson. Barátokra, társakra tehetnek szert, akik egész életútjukon vé-

gigkísérhetik őket. Megtanulják a szerepjátékot, hiszen a zene mindezt hozza magával. A gyermekek 

számára a zeneiskola igen gazdag, élményekkel teli időtöltést kínál. Aki kiskorában megízleli a közös 

dal, játék boldogságát, megőrzi ezt a kedvet a későbbiekben is. 



 47 

Az alapfokú zeneoktatás legfontosabb feladata az értékes zene iránti érdeklődés felkeltése, a zene 

alapjainak elsajátíttatása, zenét értő és szerető emberek nevelése. Célunk, hogy növendékeink szüle-

ikkel és a többi felnőttel együtt fontosnak tartsák a zenét, a zenélési alkalmakat, a zenetanulást, a 

zenei nevelést, hisz ez az ő életük, mindennapjaik részévé kell, hogy váljon. 

Azt, hogy milyen zene veszi körül a gyerekeket mindennapjaikban, a tanároknak nem áll módjukban 

állandóan figyelemmel kísérni és befolyásolni. Eltiltani nem lehet növendékeinket bizonyos zenék 

meghallgatásától, de nevelnünk kell őket a jó és értékes zenék meghallgatására is. Ezt tudjuk elérni, 

ha minél több zenei stílussal, zenei korszakkal ismertetjük meg növendékeinket, felkeltjük figyelmü-

ket és lehetőséget adunk számukra, hogy azután ők választhassanak az őket megérintő, nekik tetsző 

- lehetőleg értékes - zenei anyagból. 

A tanár szakmai és emberi felkészültsége döntő jelentőségű, hiszen neki kell megítélnie az átadás 

mértékét, metodikáját. Semmit sem tud a pedagógus igazán átadni, ha nem készül fel rá megfelelően. 

Tanulni kell, ha valaki lépést akar tartani a fejlődéssel, folyamatosan meg kell újítania önmagát. Csak 

úgy tudja átadni tanítványainak a zene iránti szeretetet, az abból fakadó, egész életre szóló élményt. 

A zenepedagógusoknak van egy óriási előnyük: a tanórán kettesben lehetnek tanítványukkal. A tanár 

teljes személyiségével a tanítványáé, csak őt hallgatja, egyedül őrá figyel Az ő egyéni fejlettségéhez, 

tehetségéhez igazodhat mindenben, a módszer megválasztásával, stílusával, hangnemével. 

Elengedhetetlen, hogy a tanárok egész munkájuk során megőrizzék a tanulók tiszteletét, rokonszen-

vét, mert ez által a tantárgy - ez esetben a zene - iránti rokonszenvüket őrzik meg. Alaposan és hittel 

kell tanítani! 

A célok megvalósítása érdekében a speciális hangszeroktatás korszerű módszereit alkalmazva értünk 

és érünk el fejlődést. Bízunk abban, hogy továbbra is jól megalapozott és perspektívájában remé-

nyekre jogosító eredményeink születnek. Az eredmények láttán ösztönözni és követelni is könnyebb, 

érzékeltetni lehet, hogy a befektetett munka megtérül. Tanulóink komoly energia-befektetéssel jutnak 

jó eredményhez, sikerekhez és ez által válnak zeneértő, a zenében jól tájékozódó, az élet disszonan-

ciáit harmóniában feloldani képes emberek. 

Az alapfokú művészetoktatás megalapozza a művészi kifejező készséget, illetve előkészít, felkészít 

a szakirányú továbbtanulásra. Az alapfokú művészeti iskolában tankötelezettség nem teljesíthető, il-

letve a tanuló nem készülhet fel az alapműveltségi vizsga letételére. Az alapfokú művészetoktatás 

alapelve, hogy az életkori sajátosságokat figyelembe véve, a tanulók érdeklődésére, tehetségére 

építve alakítsa készségeiket, gyarapítsa ismereteiket. Lehetőséget adjon az egyetemes kultúra, az eu-

rópai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására. 

A zeneiskola egyike azoknak a nevelési színtereknek, ahol a nevelés hatékonyságának függvényében 

értékek jönnek létre. Mivel a művészeti oktatásnak képességfejlesztő és értékközvetítő, speciális 



 48 

szakirányú, tehetséggondozó és személyiségfejlesztő hatása van, ennek megfelelően egy művészeti 

tárgyakat oktató iskola profilja nem lehet egyoldalú tárháza egyetlen irányzatnak sem. Iskolánk alap-

elve, hogy a zenei nevelés elsődleges értékei egybeesnek az emberiség alapvető értékeivel. 

1.1.2. Céljaink 

A művészetoktatás általános célja, hogy a közoktatásban kialakított intézmény hálózaton belül (mű-

vészeti iskolák) fejlessze az alapműveltségre építve az egyén képességeit, tehetségét. 

Ezek a képsségek: aktivitás, együttműködés, kreativitás, belső koncentráció, minőség felismerése, 

szereplési készség. Célunk, hogy a magas színvonalú képzés eredményeként növendékeink eljussa-

nak a zenélés öröméhez, továbbá, hogy képességeiket sikeresen kamatoztathassák szűkebb és tágabb 

környezetükben. (iskolai, regionális, nemzeti és nemzetközi fesztiválokon, versenyeken, rendezvé-

nyeken) 

Kiemelt célunk a differenciált zenei képességfejlesztés, ezen belül is a kivételes zenei tehetség azo-

nosítása, gondozása. 

Célunk, hogy az iskolában folyó pedagógiai munka eredményeként, nyitott, kreatív, a közösség prob-

lémáira érzékenyen reagáló személyiségeket neveljünk. Az itt tanulóknak termeszétessé váljon az 

élethosszig tartó tanulás, hogy európai társaikhoz hasonló életeséllyel kezdhessék meg felnőtt életü-

ket. 

1.1.3. Az Alapprogram tartalmi szabályozásának fogalmi rendszere 

A tantervi program és követelmény 

A tantervi program és követelmény a pedagógiai programon belül a helyi tantervek és a tantárgyi 

programok kidolgozásának alapdokumentuma, mely együttesen határozza meg a nevelő-oktató 

munka közös céljait. Művészeti áganként tartalmazza a nevelő-oktató munka alapjául szolgáló, kö-

zös, az egyes tartalmi szakaszokban teljesítendő fejlesztési feladatokat, a tananyagtartalmat és az 

elérendő tudásszintet. 

  

Digitális pedagógia 

A hagyományos és a konstruktív pedagógia elveire épülő, az információs társadalom kompetenciái-

nak fejlesztését megvalósító tanítási-tanulási mód, módszer. Alkalmazása során a gyerekek számító-

gép, okostelefon, vagy más digitális eszköz használatával jutnak információhoz, annak feldolgozá-

sával, egymással együttműködve keresik a válaszokat, értékelik a megszerzett információkat és al-

kalmazzák azokat. 

E-learning (elektronikus tanulás) 
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A jelenléti tanítási-tanulási folyamat kiegészítője, vagy időszakosan használható eszközrendszere. 

Olyan oktatási szemlélet, amely magába foglalja a tanítási-tanulási folyamat információs és kom-

munikációs eszközökkel támogatott formailag és tartalmilag is újszerű formáját. A hagyományos 

tananyag egy részét alkalmassá teheti a távolléti tanulásra.  

  

Információs és kommunikációs technológia (IKT) 

Minden olyan számítógépes-informatikai eszköz, alkalmazás, amely alkalmas, arra, hogy a tanítás-

tanulás folyamatába felhasználják. 

  

IKT-val támogatott óra 

Olyan óra, foglalkozás, melyen alkalmazásra kerülnek az IKT- alapú módszerek, taneszközök. 

  

IKT-alapú eszközök 

Számítógép, számítógéphez kapcsolódó audio-vizuális és/vagy multimédia eszközök  

(pl. projektor, hangosítás, kamera, digitális fényképezőgép, különféle digitális adathordozók), aktív 

tábla, szavazógép, számítógéphez kapcsolt mérési eszközök, hordozható eszközök: kézi számító-

gép, mini audio-vizuális eszközök). 

  

Fejlesztési feladat 

A fejlesztési feladatok meghatározzák a tanulók képességfejlesztésének különböző területeit, (neve-

lés, közösségfejlesztés, személyiségfejlesztés, szakspecifikus képességek) a személyiséget alkotó 

képességek (személyes, szociális) és a speciális művészeti ágakra jellemző képességek kompetencia 

alapú (ismeret, képesség, attitűd, módszer) fejlesztését. Kijelölik, hogy mely kulcskompetenciák 

fejlesztését teszi lehetővé az adott művészeti tevékenység. A művészeti oktatásban a pedagógiai fo-

lyamat különböző aspektusaira helyezik a hangsúlyt, figyelembe véve az életkori sajátosságokat, a 

tananyag felépítését és az egyes évfolyamok követelményeit. 

  

Helyi tanterv 

A helyi tanterv az Alapprogram alapján készül, amelyet az iskola pedagógiai programjában kitűzött 

céljainak, alapelveinek megfelelően készít el.   

  

Holisztikus szemléletű pedagógia 

A holisztikus szemléletű pedagógia olyan nevelés, fejlesztés és oktatás, amely az embert a maga tel-

jességében: testi, lelki, szellemi és szociális egységében szemléli.  
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Holisztikus értékelés 

A holisztikus értékelési szemléletű értékelés figyelembe veszi a tanulás elméleti, viselkedési, szoci-

ális és érzelmi vonatkozásait, a tanuló körülményeit, meghatározza a tanulási folyamat következő 

lépéseit, a tovább haladás útját. 

  

Jó gyakorlat 

A jó gyakorlat a köznevelés különböző területein alkalmazott, egyéni vagy intézményi szinten meg-

jelenő, szemléletében és gyakorlatában innovatív és/vagy hiánypótló eljárás, módszer, tevékenység, 

eszközhasználat, pedagógiai vagy szervezetfejlesztési gyakorlat, vagy 

 ezek együttese. A jó gyakorlat a köznevelési intézmény működését és az intézmény nevelési-okta-

tási feladatainak ellátását pozitívan befolyásolja. Megfelel a köznevelés fejlesztésére vonatkozó 

szakmai kritériumoknak, az ágazati és intézményi szabályozó dokumentumoknak. Jogtiszta, alkal-

mazása dokumentált, eredménye és hatása mérhető, működése fenntartható. 

  

Kompetenciák 

A művészetoktatás során kialakítandó, megerősítendő és fejlesztendő ismeretek, képességek, attitű-

dök rendszerének alapvető elemei, amelyre a fejlesztési célok irányulnak. 

1. Személyes kompetenciák: érzelmi és kognitív tényezők 

2. Szociális kompetenciák: együttműködés, kommunikáció, konfliktuskezelés, szabálykövetés, 

felelősségvállalás, kezdeményezés 

3. Szakmai kompetenciák: a művészeti ág tevékenységrendszeréhez kapcsolódó szakmaspeci-

fikus képességek 

4. Módszerkompetenciák: mérlegelő gondolkodás, problémamegoldás, munkamódszer, mun-

kastílus 

Követelmény 

A tanulói teljesítmény és tovább haladás értékelésének alapjául szolgáló kritériumrendszer. A tan-

tervi program és követelmény a művészeti ismeretek felfedezésére és ezzel párhuzamosan azok 

gyakorlati alkalmazására helyezi a hangsúlyt. Mindezzel a tanulók készségeit, a tevékenységek szé-

les körében érvényesíthető képességeit, azok fejlődését, fejlesztését kívánja megalapozni. 

  

Kulcskompetenciák 

Az Európai Unió ajánlása szerinti és a hazai sajátosságokat figyelembe vevő, a NAT által meghatá-

rozott, és a tanulási területeken átívelő kulcskompetenciák: 

- a tanulás kompetenciái 

- kommunikációs kompetenciák: anyanyelvi, idegen nyelvi 
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- digitális kompetenciák 

- matematikai gondolkodási kompetenciák 

- személyes és társas kompetenciák 

- kreativitás, önkifejezés és kulturális tudatosság 

- munkavállalói, vállalkozói kompetencia 

A művészetoktatás kiemelten foglalkozik a kreativitás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompe-

tencia fejlesztésével, és jelentős szerepet tölt be a többi kompetenciaterület fejlesztésében. 

  

Projektpedagógia 

A projekt közösen végzett tevékenységek sorozata, melynek középpontjában egy komplex jellegű 

problémafelvetés áll, melyet a diákok és tanárok közösen, több szempontból elemezve komplex mó-

don dolgoznak fel. Az egyéni és a csoportos munkaforma egyaránt jellemzi. A munkafolyamat 

eredménye a produktum. A módszer a tanulók érdeklődésére, szükségleteire és közös tevékenysé-

gére épít. Fő jellegzetessége a szabadság és önállóság. Kilép a hagyományos időbeosztásból és a 

tantárgyi keretekből, valamint az iskolai környezetből. Az ismeretszerzés alkotó módon történik, az 

ismereteket a tanulók szerzik meg, a pedagógus facilitátorként segíti a munkát. 

  

Tehetséggondozó program 

Az óraterv keretében megvalósítható, a helyi tantervhez kapcsolódó tematika alapján működő fej-

lesztés, amely egyéni, páros, kis- és nagycsoportos formában szerveződik. A művészeti ágnak meg-

felelő tehetségkoncepció alapján kerülnek a tehetségígéretek a programba, a speciális képességmé-

résre épülő beválogatást pszichológiai mérés is támogathatja. A program éves munkaterv alapján 

működik, amelyben több pedagógus és külső szakember is részt vehet. Célja a tehetségígéretek fej-

lesztése, a tananyag gazdagítása, dúsítása, új tartalmak beépítése. A program kimenete valamilyen 

alkotás, produktum nyilvános bemutatása. A program megvalósítását tehetséggondozó naplóban 

rögzíti a pedagógus. 

  

Tanmenet 

Tananyagközpontú tervezés, amelyben a pedagógus a tananyagtartalmat időrendben, a tanév egé-

szére határozza meg. 

  

Tematikus terv 

Folyamatközpontú tervezés, a pedagógus az adott tanév komplex tananyagának elemzését (tartalmi, 

nevelésközpontú, didaktikai) követően, a tananyagot tematikai egységekre bontja, amelyhez óraszá-

mokat rendel. A tematikai egység a csoportösszetétel (életkor, összevont évfolyam, egyéni igények 
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szükségletek, egyéni és közösségi jellemzők) figyelembevételével készül, tartalmazza a célokat (ne-

velési, szakmai, fejlesztési), a tananyag kompetencia alapú feldolgozását, a pedagógiai és szakmai 

módszertani eljárásokat, tanulásszervezési technikákat, a tanulói tevékenységek, a motiváció meg-

tervezését, az elérendő tudásszintet, az ellenőrzés és értékelés módját, valamint a tovább haladás út-

jának kijelölését. A tematikai egységek résztémára bontása eredményei a tematikai egység tanórai 

lebontását. Olyan korszerű tervezés, amely adaptivitást, rendszerszemléletet és reflektív szemléletet 

követel. 

  

Tematikus közösségi alkalom 

Az informális, non formális tanulást elősegítő tanórán kívüli, élményközpontú tevékenység, amely 

során egy választott témakört dolgoznak fel a tanulók a pedagógus, vagy pedagógusok által kidol-

gozott tematika szerint. Középpontban a tanulói tevékenység, a felfedezés és a tanulói alkotótevé-

kenység áll. A projekthez hasonlóan a pedagógus facilitátorként vesz részt a megvalósítási folya-

matban. 

  

Tananyag 

Az oktatás és a tanulás kiválasztott, különböző módon (spirális, lineáris, koncentrikus, egyéb) elren-

dezett ismeretanyaga. A tananyag komplex rendszert alkot, amely több szempontból is csoportosít-

ható, és amelyben domináns szerepet kap az ismeretanyag gyakorlati alkalmazása. 

A kompetencia alapú tananyag egy adott oktatási program része, amely moduláris felépítésű is le-

het, tanuló- és tevékenységközpontú, differenciált módszerek alkalmazására épülő, egyéni fejlesz-

tésre is alkalmas eszközrendszer. 

Homogén és heterogén csoportokban a tanulók személyes, kognitív, szociális és speciális szakmai 

kompetenciáit, valamint módszerkompetenciáit fejleszti.   

  

Tanszak 

Az oktatásszervezéshez kapcsolódó fogalom, az adott művészeti ág sajátosságai alapján összerende-

zett, egyedi szakmai tananyagot tartalmazó tantárgycsoport. 

  

Tantárgy 

A művészeti ág tantervi programjában meghatározott tananyag egysége.  

Az intézménytípusra jellemző tantárgyi csoportosítás: 

- Főtárgy - a művészeti ág tantervi programjában elsődlegesenként megjelölt tantárgy, 
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- Kötelező tárgy - Kötelezően választható tantárgy - a főtárgy tananyagának feldolgozásá-

hoz, elmélyítéséhez szükséges tantárgy, 

- Választható tantárgy - a főtárgy ismeretanyagát kiegészítő tantárgy  

  

Tantervi program 

Az oktatás tartalmának, kiválasztásának, elrendezésének, feldolgozásának koncepciója. Funkciója 

az oktatási folyamat tervszerűségének megalapozása, az oktatás alapvető tartalmi egységeinek meg-

határozása. 

  

Tantervi tananyagtartalom 

A tantervi tananyagtartalom részletes felsorolás formájában megadja az adott terület, tantárgy évfo-

lyamokra bontott legfontosabb témáit, témaköreit, fogalmait, személyeit, műveit.  

  

Óraterv 

A tanulási idő pedagógiai céloknak megfelelő felosztása tantárgyak és évfolyamok szerint. Az óra-

tervben hagyományosan heti óraszám szerepel. A helyi tanterv az éves órakeretet megtartva didakti-

kailag indokolt esetben más óraszám felbontást is alkalmazhat, lehetőséget teremtve a csoportos, 

kiscsoportos, vagy egyéni tehetséggondozásnak, esélyteremtő felzárkóztató foglalkozásoknak, vagy 

a tananyag tartalmi gazdagításának. 

  

Taneszköz 

Oktatási eszköz, segédeszköz, tanítási és szemléltető eszköz. Az oktatás folyamatában felhasznál-

ható, az oktatás céljainak elérését elősegítő tárgy vagy digitális oktatási segédanyag. A taneszközök 

lehetnek hangszerek, tanári demonstrációs eszközök, tanulói munkaeszközök, nyomtatott vagy digi-

tális tanári és tanulói segédletek, oktatástechnikai taneszközök, az online oktatást támogató digitális 

eszközök, anyagok és egyéb eszközök. 

  

Tanév végi vizsga 

A művészeti ágnak és a művészeti iskolai gyakorlatnak megfelelő vizsgabizottság előtt tett beszá-

moló, melyen a tanuló az adott tanév szakmai eredményeiről ad számot. A megvalósításához szük-

séges helyszíni körülményeket, eszközöket, installációt, hangszereket, jelmezeket, viseleteket az is-

kola biztosítja.  
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Vizsgakövetelmények 

A tanulói teljesítmények és a jogszabályban rögzített normák összehasonlítására alkalmas kritéri-

umrendszer az oktatás szakaszainak határain. A sikeres alapfokú művészeti vizsga a tovább haladás 

feltétele, a művészeti záróvizsga a 12 éves képzés ünnepélyes záróeseménye. Az alapfokú művé-

szeti vizsga és a művészeti záróvizsga a tanév végi vizsgával együtt is megszervezhető. 

 

1.2. A zeneművészeti tevékenység oktatásának cél-, feladat- és követelményrendszere 

Az alapfokú művészetoktatás alapprogramja keretében folyó zenei nevelés, alkalmat ad az érdeklődő 

és fogékony növendékek képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken - klasz-

szikus zene, népzene, és jazz zene - való jártasságok megszerzését és gyakorlását. A képzés figye-

lembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja készsége-

iket és gyarapítja ismereteiket. Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, 

népi hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására. 

A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység - nyitottság, igényesség, fogékonyság - alakí-

tása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai készségek megszerzé-

sére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység tudatosítására. A zeneoktatás a külön-

böző zenei műfajok sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait ismerteti meg a tanulókkal, miköz-

ben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására 

készítsen fel. 

1.2.1. Célok – feladatok meghatározása 

Az alapfokú művészeti iskolában művészetre nevelés, zeneművészeti oktatás folyik. 

Céljai: 

• az általános és középiskola, a család, a környezet személyiségformáló tevékenységének kiegé-

szítése, 

• a tanulók zenei ízlésének, érdeklődésének, esztétikai kultúrájának megalapozása, 

• a tanulók zenei készségeinek, képességeinek fejlesztése, zenei műveltségük megalapozása, 

• a növendékek felkészítése szabad idejük hasznos eltöltésére, amatőr együttesekben társas ze-

nélésre, 

• az arra alkalmas, kiemelkedő képességű tanulók felkészítése a szakirányú továbbtanulásra, 

• az egyetemes kultúra, az európai műveltség, nemzeti, népi hagyományok, értékek átadása, ér-

tékmegőrzés, 

• tudatos zenei tevékenységre szoktatás, 
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• a művészi megjelenítés módjainak megismertetése, 

• az önkifejezés eszköztárának gazdagítása. 

Minden pedagógusnak ismernie kell a zeneiskola célkitűzéseit, amelyek meghatározzák valamennyi 

tevékenységünket. 

Az iskolavezetésnek meg kell becsülnie szakmailag és pedagógiailag jól felkészült tanárait, mert a 

minőségi munkavégzés meghatározó feltétele a pedagógus személyisége. 

Tanárainknak fel kell kutatni a zene iránt érdeklődő, a kiemelkedő zenei képességekkel rendelkező 

növendékeket. Keresni kell az olyan bemutatkozási formákat, amelyek felkeltik a zenetanulás iránti 

igényt. Minden zenetanulásra alkalmas gyermek számára biztosítani kell a lehetőséget a zenei 

tanulmányokra. 

A különböző képességű tanulók oktatásában alapvető fontosságú a tanári igényesség, 

következetesség, a világosan megfogalmazott követelmények és a rendszeres értékelés. 

Növendékeinket képességüknek megfelelően a legmagasabb fokra kell elvezetni. 

A hangszeres órákon olyan alkotó-művészi légkört kell teremteni, mely által a növendék megszereti 

a zenét, s vállalja a hangszeres tanulmányokkal járó rendszeres és kitartó munkát. 

Fontos a szülőkkel való jó kapcsolat kiépítése, támogatásukkal eredményesebb a zenetanár munkája. 

A tanárnak figyelembe kell vennie, hogy a gyermek önálló lény, kibontakozóban lévő egyéniséggel, 

sajátos érzelmi élettel, fantáziával és önálló véleményalkotással rendelkezik. A pedagógiai munka 

során előtérbe kell állítani a sikert, lehetőleg kerülni kell a kudarcot. 

Lehetőséget kell teremteni a bemutatkozásra koncertek, vizsgák, közös órák, meghallgatások 

formájában. 

A pedagógus személyes példamutatása, a közös alkotó munkával együtt járó élmények és a szoros 

személyi kötődés miatt, a zenével való foglalkozás a növendék jellemét is formálja. 

Külön figyelmet kell fordítanunk a kimagaslóan tehetséges tanulók zenei pályára irányítására. 

Célunk, hogy minél több gyerek vegyen részt a közös muzsikálásban (kamarazene, zenekar, kórus 

stb.) amely erősíti az alkalmazkodás, a pontosság képességét, és az egymás iránti felelősségérzet 

kialakulását. E célkitűzések megvalósításában segítséget nyújtanak a különböző összetételű 

együttesek. 

Pedagógiai munkánk során a fenti célokat figyelembe véve törekszünk arra, hogy a hangszeres és 

vokális tudás elsajátítása közben a növendék egész személyiségét formáljuk és fejlesszük. 

Célunk megszerettetni minden értékes zenét, kinyitni a szemüket a társművészetekre, az egyetemes 

kultúrára, az európai műveltségre, a nemzeti hagyományok értékeinek megbecsülésére. 



 56 

Az iskola feladata a fenti célok megvalósítása érdekében: 

• Az életkori sajátosságokat figyelembe véve a zenei ismeretek megszerzésének elősegítése, a 

zenei műveltség megalapozása, 

• a zenei képességek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység előadói és manuális 

készség), 

• zenei műszavak jelentésének megismertetése, 

• főbb zenei stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, népünk zenéjének, a 

zeneirodalom nagy egyéniségeinek megismertetése, 

• zenehallgatással, értékes zeneművek tanulásával a zenei memória, fantázia, kreativitás fejlesz-

tése, 

• átfogó, élményszerű kép kialakítása a zene szerkezetéről, a művek formájáról, 

• az értékes zene megszerettetése, a növendékek zenei ízlésének formálása, 

• a hangszínek, hangzások, zenei karakterek iránti fogékonyság kifejlesztése, 

• a társművészetek iránti nyitottság kialakítása, 

• a növendékek rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra nevelése. 

Mint az előbbiekből kitűnik, az iskolának kettős funkciója van. Egyrészt zeneértő amatőröket nevel, 

másrészt zenei szakemberek nevelését vállalja fel. Ez nem könnyű feladat, hiszen másfajta pedagógiát 

kíván a zenei szakemberképzés és mást a jövő hangversenyeket látogató közönségének zenei neve-

lése. A koncertező művésznek, aki bármely hangszer mestere, elsősorban veleszületett tehetséggel 

kell rendelkeznie, amihez hosszú évek kitartó munkája, kifogástalan pszichikai állapot kell hogy tár-

suljon. Jóllehet az átlagos zenei képességekkel rendelkezők számára nem remélhető efféle csúcstel-

jesítmény elérése, ahhoz azonban a zeneiskolai oktatásnak kell mindent megtennie, hogy a növendéke 

megfelelő jártasságot szerezzen valamilyen hangszeren, hogy a zenélés örömet szerezzen neki és kör-

nyezetének. 

Kiemelt feladatok: 

A társas muzsikálás, a zenei élmények közös átélésének útján fejleszteni, erősíteni a közösségi szel-

lemet. Vonzóvá tenni a kamarazenélést. Új tagok bevonásával és rendszeres szereplési lehetőség biz-

tosításával erősíteni a zenekari munkát.  

Célunk, hogy a helyi adottságok figyelembevételével közvetítsük közös európai és nemzeti értékein-

ket. 

Olyan kompetencia alapú tudást kívánunk kialakítani, amelynek birtokában tanulóink alkalmassá vál-

nak a változó világ elvárásaihoz való alkalmazkodásra és saját sorsuk sikeres alakítására. Ez a tudás 
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valós, életszerű helyzetekhez köthető, és a mindennapi életben jól alkalmazható. Ennek megvalósítá-

sához elengedhetetlennek tartjuk a korszerű módszertani és tanulásszervezési eljárások- pl. differen-

ciálás, kooperatív technika- alkalmazását. 

Pedagógiai munkánkban azonos jelentőséget tulajdonítunk a tanításnak és a nevelésnek. 

 

Az erkölcsi nevelés területei: 

• Az élet tisztelete és védelme. A természeti környezet megóvása. 

• Az ember testi és lelki egészsége. Az egészség megőrzésének fontossága. Gazdálkodás az idő-

vel, emberi energiával. 

• Az egészséges és kulturált életmód iránti igény felkeltése. 

• Az önismeret, a saját személyiség, tehetség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés, önbiza-

lom). Felelősségvállalás saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, szorgalom, kreativitás). 

• Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra. 

• Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Fegyelem és önfegyelem. Törekvés az 

előítélet-mentességre, a konfliktusok kezelésére, készség a megegyezésre. 

A gondolkodás a nevelés területén: 

A világ megismerésének igénye. Igény a folyamatos önművelésre, az értékelés és önértékelés, vala-

mint az önálló tanulás képességének kialakítására. Az állandó kíváncsiság ébrentartása, mint a mű-

vészi fejlődés egyik kulcsmomentuma. 

Az olvasóvá nevelés – legyen igénye önálló ismeretszerzésre  

Kreativitásra nevelés – kíváncsiság, a játék öröme, kezdeményezőkészség… 

Zenésszé, zeneszerető emberré nevelés: 

A mindennapi élet követelményeinek és az előadóművész-karrier lehetőségének összeegyeztetése, az 

egész életen át tartó aktív, fejlődő, formálódó zenész életforma igényének kialakítása. A más pályát 

illetve társszakmát választóknál a zenét szerető, hobbiszinten művelő, rendszeres koncertlátogató, a 

művészeteket befogadó életforma kialakítása. 

A fenntarthatóság értékrendjére nevelés – környezettudatosság kialakítása 

1.2.2. Követelményrendszerünk 

A kisgyerek a hangszertanulást játékdalokon kezdje. Ezek éneklése és hangszeres interpretációja 

mozgás- és hangzásörömet szerez, s így a zenével érzelmi-indulati és értelmi kapcsolatba kerül. A 

játszandó anyaggal a gyermek vagy a serdülő minden esetben maradéktalanul tudjon azonosulni. 
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A legegyszerűbb játékdaloktól elindulva a kisgyermeket el kell juttatni a serdülőkorában játszandó 

összetett, sokrétű művekig. Alakuljon ki az oktatás folyamán a zenei gondolkodás technikája, felsza-

badult, görcsösség mentes játszóapparátus, megfelelő technikai színvonal és a különböző stílusokban 

való tájékozottság. Az átgondolt, didaktikus oktatási program kifejleszti a képességeket: 

• a zenei hallást, a tiszta intonációt, a melodikus, a polifon és a funkciós hallást, 

• a kottaolvasási készséget, mely a ritmussal együtt élő, abszolút hangok tudását jelenti, 

• a metrum- és ritmusérzéket, az egyenletes tempótartást, mely a belső pulzáláson alapul, 

• a hangszerkezelést, a technikát az ügyesítők, etűdök, skálák didaktikus alkalmazásával, 

• a muzikalitást a hajlékony dallamformálással. Segítse ezt sok éneklés a zenei karakterek érez-

tetéséhez. A zene igényli és teremti a technikát és nem fordítva! 

• a memóriát a tudatosság, a pontosság és a figyelem alapján szükséges fejleszteni. 

Folyamatosan, minden tanévben legyen a növendéknek többirányú önálló munkája, amely saját év-

folyamának anyagánál lényegesen könnyebb. 

A lapról játék a tanár jelenlétében, a tanórán történjen, a darabok kiválasztása az előzőhöz hasonlóan, 

a növendék évfolyamának anyagánál lényegesen könnyebb. 

Súlyponti feladat a pontosságra, fegyelemre, valamint a munkára nevelés. A rendszeres, koncentrált, 

helyes gyakorlási szisztémát a tanár segítségével kell kialakítani, s folyamatában figyelemmel kísérni. 

A tanuló a zenei anyagot évfolyama és egyéni képességei, illetve készségi szintjének megfelelően, 

kotta- és stílus hűen, értelmesen tagolva, a zene folyamatszerűségét és összefüggéseit egységes egész-

ként előadva, kifejezéssel szólaltassa meg. 

Az oktatás hatékonysága érdekében fontosnak tartjuk kiemelni, hogy az eredményes tanítás nagyban 

függ a feladatok differenciálásától: 

• az új feladat túlzottan ne haladja meg a növendék szellemi, érzelmi és technikai színvonalát; a 

tanuló tudjon azonosulni a tanulandó művekkel, 

• a tanítandó darabok összeállításánál határozzuk meg, hogy az adott művekkel mi a tanulás célja; 

• az újonnan feladott mű módszeres - a részproblémákat feltáró - útmutató megbeszélésétől, 

• A rendszerességtől, az egyenletes munkatempótól, a folyamatos számonkéréstől, 

• a növendék egyéniségének, valamint veleszületett adottságainak és hiányosságainak pontos is-

meretétől, 

• a növendék személyiségével és a tanított művel való lelki azonosulás mértékétől, 

• az órai légkör megteremtésétől. 

Az egyes hangszeres, ill. szakokra lebontott követelményeket a tantárgyi programok tartalmazzák. 
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2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK 

„A tehetséget nem lehet teremteni.  

A talajt, a lehetőséget lehet teremteni,  

ahol a tehetség kibontakozhat, kialakulhat.”  

Neuhaus 

Növendékeinknek módjukban áll teljes személyiségüket fejleszteni. Ezt a fejlődést a gyerekek szük-

ségleteinek, törekvéseinek és érdeklődésének mindenkori koherenciája is szabályozza.  

A személyiség fogalma magában hordozza a képességek, készségek, az intelligencia és az etikai ér-

zékenység összességét. A személyiség kialakulása folyamatos. Függ a genetikai adottságoktól és be-

folyásolják bizonyos környezeti hatások – család, iskola, baráti kör. A gyermekkorban megalapozott 

személyiség összetevői mélyen beépülnek a tudatba. A zenetanulás intenzíven fejleszt számos képes-

séget, transzferhatása más tudományokra és művészetekre egyértelmű, így az itt tanultak hatékonyan 

segítik az iskolai munkát, teremtik meg hosszútávon az életminőség pozitív változásának lehetőségét. 

Alapvető készségeket, kompetenciákat alakít ki.  

A zenei neveléssel a kompetencia-hálóban a következő személyiségjegyeket alapozzuk meg, fejleszt-

jük:  

1. Önismerettel összefüggő kompetenciák:  

• érzelmek tudatossága; 

• önállóság, autonómia; 

• identitás, hitelesség. 

 

2. Önszabályozás:  

• érzelmek kezelése; 

• felelősségvállalás; 

• törődés, tekintet másokra; 

• tolerancia. 

3. Énhatékonyság érzése:  

• pozitív önértékelés; 

• konstruktív self-érzékelés. 

4. A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: 

• információkezelés; 

• problémakezelés; 

• kritikai gondolkodás; 



 60 

• szabályalkotás, szabálykövetés; 

• kreativitás, környezettudatos magatartás. 

5. Társas kompetenciák:  

• empátia, 

• kommunikációs készségek, 

• együttműködés, 

• konfliktuskezelés, 

• segítségkérés, 

• visszautasítás, 

• társadalmi részvétel. 

Az egyéni képzés keretein belül elsajátított tudást felhasználva a növendék tagja lehet egy életkorának 

megfelelő közösségnek (kamaraegyüttesnek) mely a – kamarazenéléshez nélkülözhetetlen – figye-

lemmegosztó és alkalmazkodóképesség fejlesztésével hozzájárul személyiségének formálásához, ill. 

a társas muzsikálás adta biztonságérzet az esetleges szorongás, gátlás feloldásához.  

Az egyéni képzés különleges lehetőségeit kihasználva mód nyílik az individuális képességek maxi-

mális fejlesztésére és a továbbtanulásra való felkészítésre. A hangszertanulás kezdetétől tanszakain-

kon növendékeink részére foglalkozásokat szervezünk: közös órák, hangversenyek formájában, ahol 

a tapasztaltabb tanárok, szaktanácsadók, főiskolai tanárok foglalkoznak a növendékekkel. A szemé-

lyiségfejlesztés szorosan összefügg a tehetséggondozással. A tanulmányi versenyekre, fesztiválokra, 

közép-és felsőfokú intézményekbe való felkészítés, felkészülés célja minden esetben, hogy a tanuló 

képességei és készségei fejlődjenek. 

 

3. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK 

Az emberi együttélés írott és íratlan szabályainak az elsajátítása csak a közösségekben sajátítható el. 

Az érzékenységet, az elfogadást, mások tiszteletét, az odafigyelést a másik társra csak közösségben 

lehet átadni, megéreztetni. A közösségek alkalmasak arra, hogy túl saját működésükön, kapcsolatot 

teremtsenek az egyén és a társadalom együttműködési formáira. A zeneiskolában működő közössé-

gek tanulóink számára a következők lehetnek: 

• adott főtárgy tanárnál tanulók közössége – tanszaki közösség, 

• szolfézs – zeneirodalom órai közösség, 

• különböző együttesek közösségei, 

• versenyekre, fesztiválokra utazók iskolai közösségei, 
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• zenei táborok. 

A közös éneklés, társas zenélés, együttes muzsikálás kiemelkedően fontos szerepet játszik az egyén 

és a közösség kapcsolatának, egymásra hatásának fejlesztésében, a közösséghez való alkalmazkodás, 

a szocializáció tudatos alakításában. Az egyéni érdek alárendelése a közösségnek, valamint a közös-

ség részéről az egyéni munka eredményeinek elismerése, ennek fejlesztése a művészeti tevékeny-

ségbe beágyazottan jelenik meg. A csoportokon belüli közösségi viszonyok fejlesztéséhez fontos az 

egymás iránti felelősség erősítése (pl. többszólamú éneklés, kamaraprodukció, együttes játék). A tu-

datos és fegyelmezett alkalmazkodás vállalásával fejleszti a csoport együtt gondolkodását. A hibák 

közös javítása, a bírálat hozzájárul a felelősségtudat erősítéséhez. 

Iskolánk együtteseinek működése, a kamarazene tárgy - főtárgy, kötelező és kötelezően választható 

tárgyként - előtérbe helyezése az összes tanszakon, lehetővé teszi, hogy a növendékek szinte a képzés 

kezdetétől részt vehessenek a zeneiskola közös, nyilvános rendezvényein. Ezáltal segítséget kapnak 

szabadidejük egy részének hasznos eltöltéséhez is. Az együttesek jó hangulatú közösségei, a minőségi 

munka végzése mellett szocializációs feladatokat is ellátnak. A műhelygyakorlatok lehetőséget biz-

tosítanak arra, hogy a tanulók kiscsoportos foglalkozás keretein belül felismerjék a közösség erejét. 
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4. KAPCSOLATRENDSZER – AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETEI, 

FORMÁI – ALAPFOKON 

Az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok, a szülő, tanuló, pedagógus együtt-

működésének formái: 

Iskolánk tantestülete kiemelt feladatának tartja az oktatási – nevelési feladatok eredményessége ér-

dekében a szülő, a tanuló és a pedagógus együttműködését. Az iskolában szülői szervezet működik. 

Ez a szervezet segíti, támogatja az iskola feladatainak megvalósítását, lehetőséget teremt a hatékony 

együttműködésre. 

 

Szülői szervezet 

A szaktanárok növendékeinek szülői (törvényes képviselő) közül a tanév eleji szülői értekezleten az 

önként jelentkező szülő, törvényes képviselő lesz az iskola Szülői szervezet tagja. A Szülői szervezet 

tagjai az első értekezletükön meghatározzák Munkatervüket az iskolai Munkaterv alapján valamint 

megválasztják maguk közül a munkaközösség elnökségét. A Szülői szervezet részt vesz az iskola 

dokumentumainak véleményezésében, az iskolai programok szervezésében, lebonyolításában. 

Véleményüket, észrevételüket az intézményvezető felé írásban teszik meg. 

Az iskola vezetése és tanárai fontosnak tartják, hogy a velük kapcsolatban állók minél szélesebb kör-

ben kapjanak információt az intézmény működéséről, elért eredményeiről, tervezett programjairól. 

Intézményünk honlapja, a www.hermannzenesuli.hu, mely széles körben teszi lehetővé iskolánk be-

mutatását. 

Minden oktató-nevelő munka eredményességének fő meghatározója a családi háttér. Eredményes pe-

dagógiai munka elképzelhetetlen szülői segítség és támogatás nélkül. Az intézménynek ismernie kell 

a szülők elvárásait, igényeit és véleményét. De a szülőnek is ismernie kell az iskola elvárásait, igé-

nyeit. Ezeknek konzisztenciája teremti meg a tanulók számára az eredményes tanulás lehetőségét. 

A szülő, a tanuló, az iskola együttműködési formái, azonban csak azok belső tartalmával - a beszél-

getések őszinteségével, a bizalommal - együtt tölthetik be azt a szerepet, mely hozzásegíti az iskolát 

és tanulóját a harmonikus, eredményes együttműködéshez, tanuláshoz. 

A zeneoktatásban meghatározó elem a személyes kapcsolat mind a tanár-diák, mind a tanár-diák-

szülő viszonylatban. Feladatunk az ezekben a kapcsolatokban esetlegesen felmerülő problémák ko-

ordinálása, gyors, lényegre törő kezelése, hiszen a szülők egyetértése, megértő támogatása nélkül 

elképzelhetetlen munkánk sikere, céljaink megvalósítása. Kapcsolatunk a szülőkkel nyitott, partneri, 

hiszen a zenei nevelés szülői háttér nélkül csak igen nehezen valósítható meg. A szülőket világszerte 
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arra próbálják megtanítani, hogyan alkalmazhatják hatékonyan a zenét gyermekük fejlődésének korai 

szakaszában. 

A szülői értekezleteken felül rendszeres személyes kapcsolatban állunk a szülőkkel, növendékeink 

érdekében. Évente legalább egy alkalommal tanszaki – (főtárgyi hangszeres vagy énekes) hangver-

senyt rendezünk, ahol minden növendékünk fellép. Ez kiváló alkalom a szülőkkel való találkozásra, 

gondolatcserére. A gyermekek produkciója meghitté, családiassá varázsolja a találkozást. Félévente 

legalább öt alkalommal tartunk iskolai szintű, közös növendékhangversenyt, hogy az ügyesebb diák-

jainknak minél több szereplési lehetőséget biztosítsunk. 

A kapcsolattartás formái: 

együttműködés formái  érintett személyek  lehetséges ideje  

kötetlen beszélgetés  tanuló, szülő, tanár  a tanítási órák előtt és után, 

előzetes egyeztetéssel  

fogadó óra  tanuló, szülő, tanár, iskola-

vezetés (int.vez, int.vez.h)  

az iskolai munkatervben 

meghatározott időben, elő-

zetes egyeztetés alapján  

hangversenyek, rendezvé-

nyek utáni kötetlen beszél-

getés  

tanuló, szülő, tanár, iskola-

vezetés  

hangversenyek, rendezvé-

nyek után 

szülői értekezlet  szülő, tanár, iskolavezetés  előre meghirdetett időpont-

ban  

szülői szervezet  szülő, tanár, iskolavezetés  alkalomszerűen 

 

A szülők és tanárok együttműködése az alábbi fórumokon történik: 

a)  Szülői értekezleteken: 

• az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről; 

• az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról; 

• a tanulók egyéni teljesítményeiről, magatartásukról; 

• a tanszakon - munkaközösségekben várható eseményekről (versenyek, meghallgatások, sze-

replések, vizsgák); 

• a használt kottákról, kiadványokról. 

A szülői kérések, vélemények, javaslatok összegyűjtése a szülői értekezleten történik, azok továbbí-

tása az iskola vezetése felé a pedagógus feladata.  

b)  Fogadó órákon: 

• tanári egyéni fogadóórákon a tanulók aktuális tanulási, magatartási problémáinak megbeszé-

lése; 

• a zeneiskolában a közvetlenebb, gyakoribb találkozások miatt a szülők tájékoztatása szinte fo-

lyamatos a növendék előmeneteléről. 
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c)  Írásbeli tájékoztató keretében:  

• elsősorban a növendékek hiányzásaival kapcsolatos értesítés a szülők felé, melyet szóbeli meg-

beszélés kell, hogy kövessen. 

A szülői értekezleteket, fogadóórákat az iskola éves munkatervében rögzítjük. 

 

Ügyintézés, fogadó nap, fogadó óra 

A szülők a szülői értekezleteken kívül a főtárgy tanárok fogadó napjain is érdeklődhetnek gyermekük 

előmeneteléről illetve minden olyan kérdéssel, problémával fordulhatnak tanárainkhoz, amely össze-

függ a zenetanítással.  

Az iskola vezetése külön meghatározott időben, vagy előre egyeztetett időpont alkalmával nyújt se-

gítséget a pedagógusok, kollégák, növendékek, szülők részére. Ügyintézési időben rendelkezésre áll-

nak az irodai dolgozók.  

 

5. A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLA-

TOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG  

2014. december 28-án intézményünk Regisztrált Tehetségponttá vált. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§-a szerint: 

 

13. pont: kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: 

a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 

aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, 

ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, 

ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló, 

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozot-

tan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló. 

Iskolánkban fontosnak tartjuk és lehetőség szerint külön időt biztosítunk: 

• a tehetséggondozásra (a rendkívüli tehetségekkel való kiemelt foglalkozásra) - ők a „B” tago-

zatosok, 

• a felzárkóztatásra (hangszerüket későn kezdő tehetséges, szorgalmas növendékek, valamint 

szociálisan hátrányos tanulók számára). 
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A Nemzeti Köznevelési Törvény 26. § (2) bekezdés alapján a kerettantervben meghatározott kötelező 

és nem kötelező tanórai foglalkozások időkeret, legfeljebb tíz százalékát tehetséggondozásra és fel-

zárkóztatásra használjuk fel. 

A konkrét tehetséggondozás „B” tagozatos oktatás keretében történik, tehát a tanulási folyamat 

közben ki kell emelni a zenei tehetségeket, és lehetőség szerint „B” tagozatba sorolni őket. 

„B” tagozatos (emelt szintű) oktatásban munkaközösségi döntés alapján részesülhet a növendékünk, 

illetve munkaközösség döntéssel ez megszüntethető. Minden esetben döntő jelentőségű a növendék 

tanárának véleménye. 

 „B” tagozatos, emelt szintű oktatásban vehet részt az a növendék: 

• akinek van zenei mondanivalója, 

• aki „légkört” tud teremteni, expresszív a hangszerkezelése, 

• aki megfelelő zenei igényességgel van megáldva, 

• akinek van zenei fantáziája, 

• aki az általános szellemi képességek fundamentumán zeneileg helyesen értelmez, frazeál, 

• aki a zenét képes kottahűen tolmácsolni, 

• aki könnyen és jól memorizál, 

• aki differenciált hangzás létrehozására oktatható, 

• aki hangszerén megfelelő ügyességgel rendelkezik, 

• akinek jó a fizikai és a pszichikai teherbírása, mely akaraterővel párosul. 

Az emelt szintű („B” tagozatos) oktatást akkor is biztosítjuk az arra érdemes növendékünknek, ha az 

adott időszakban úgy gondolja, hogy nem akar zenei pályára menni. 

A „B” tagozatos növendék főtárgya mellett a 3. évfolyamtól szolfézs kötelező tárgyból is „B” tago-

zatos csoportos órán vesz részt. Amennyiben a zongora tanárok óraszáma ezt lehetővé teszi 3. évfo-

lyamtól kötelezően választható tárgy részére a zongora (kivéve a zongora, orgona, csembaló főtár-

gyak esetében). 

„B” tagozatos növendékeinket szakszerű tehetséggondozásban részesítjük, ahol nemcsak hangszeres 

tudásukat, általános zenei műveltségüket, hanem pszichikai erőnlétüket is fejlesztjük. 

Iskolánkban az egyéni foglalkozásokon lehetővé válik, hogy szaktanáraink személyre szólóan és ter-

vezett módon segítsék a tanulókat a nekik megfelelő tanulási módszerhez. 

Iskolánk középfokán tanító tanárok rendszeresen meghallgatják tehetséges tanítványainkat annak ér-

dekében, hogy növendékeink zenei képességei minél inkább kiteljesedhessenek.  
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Intézményünk fontos feladata a zenei tehetségek felfedezése és támogatása.  Iskolánk a fenntartó és 

a Tálos Edit Alapítvány lehetőségei szerint támogatást nyújt tehetséges növendékeinknek az országos 

és nemzetközi szakma versenyeken való részvételhez. A tehetséges növendékeknek feltétlenül 

hasznos tapasztalatszerzést jelent a hangszeres/énekes és elméleti tanulmányi versenyeken, 

fórumokon, kurzusokon, továbbképzéseken való részvétel. 

A tehetséggondozás az alapfokú zeneoktatás kiemelt feladatai közé tartozik. A személyi és tárgyi 

feltételek biztosítását egyformán fontosnak kell tekinteni. A személyi feltételek szempontjából döntő 

jelentőségű a szakmailag magasan képzett és a tehetség kibontakoztatása iránt elkötelezett pedagógus 

személye. 

A tehetség kibontakoztatás akkor a legoptimálisabb, ha tehetséges tanár találkozik tehetséges növen-

dékkel. Meghatározó a tanár tudása, személyisége, mely a legfőbb motivációs erő. 

A tanári munka értékelése kiemelten fontos része a tehetséggondozásnak. 

A családi háttér, a szülők felöl érkező támogatása vagy esetleg hátráltató magatartása szintén 

meghatározó a fejlődés szempontjából. A szülői felelősség tudatosítása érdekében nagyon fontos a 

rendszeres kapcsolattartás a tanár és a szülő között. 

Tudatosítani kell a szülőkben, hogy a nyugodt családi légkör, szülői felügyelet, a kapcsolattartás 

feltételeinek biztosítása (pl. jó minőségű hangszer, önálló helyiség a zavartalan munka érdekében) 

mellett nagyon lényeges a zenének a családi értékrendben biztosított szerepe, tehát a koncertlátogatás, 

a rendszeres otthoni zenehallgatás és a zenei tárgyú könyvek, lemezek, kazetták megléte, vagyis az 

„ingerben gazdag” környezet kialakítása. 

A közismereti iskolával kialakított kapcsolat sem elhanyagolható a tehetséggondozás folyamatában. 

A partnerkapcsolat jelenléte segíthet elkerülni pl. egy zenei tehetség felesleges túlterhelését. 

Az iskolában a tárgyi feltételek sorában elsődleges a jó minőségű hangszer, hangszertartozékok, a 

rendszeres hangszerkarbantartás anyagi feltételeinek biztosítása. 

A tehetséggondozásra fordítható órák számának növelése is döntő jelentőségű, mert a tanári 

felügyelet és kontroll jelenléte fiatal korban semmivel sem pótolható. 

A tehetség kibontakozásában meghatározó szerepe van a koncertszerepléseknek, versenyeken való 

részvételeknek, mert ezek alkalmat adnak az összehasonlításra, megmérettetésre, és inspirációt 

jelenthetnek a további munkához. 

A tehetség és a képesség kibontakozását segítő tevékenységek pl.: pályázatok, versenyek, bemutatók, 

kiállítások, rendezvények szervezése; versenyeztetés; alkotótáborok működtetése. 
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Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy nem kizárólag a kiemelkedően tehetséges tanulók képességfej-

lesztését vállaltuk, hiszen a kevésbé tehetséges tanulók képességeinek kibontását is feladatunkul tűz-

tük magunk elé.  

Tapasztalataink szerint a főtárgyi órákon való egyéni foglalkozás miatt beilleszkedési nehézségekkel 

nem kell iskolánkban megküzdeniük a tanulóknak. A csoportos foglalkozásokon sok esetben segítette 

a nehézségek leküzdését a szeretetteljes emberi kapcsolat (diák-diák, tanár-diák között), a csoportos 

művészeti tevékenység -a más közösségekben beilleszkedési nehézségekkel küzdő tanulóinkat. 

Mindez a nyugodt, harmonikus tanórai légkörnek, a sokszínű egyéni képességek pedagógiai elfoga-

dásának, az inspiráló, segítő tanári hozzáállásnak, az együtt alkotásnak és a gyakori rendezvényeken 

történő fellépéseknek köszönhető, ugyanakkor pszichológiai kutatások bizonyítják, hogy a kreatív 

tanulók esetenként fegyelmezetlenek, impulzívak, nonkonformista attitűdöt mutatnak. Ezeket a je-

lenségeket az alapfokú művészetoktatásban fokozott foglalkoztatással, szükség esetén más tanszakra, 

tanárhoz irányítással, szülői konzultációkkal, egyéni teljesítményütemezéssel, a személyiséghez illő 

téma-és technikaválasztással meg lehet oldani, tehát a szuverén alkotói magatartásból, személyiség-

jegyekből adódó problémákkal az alapfokú művészetoktatásban is foglalkozni kell. 

Az iskolánkban tanuló sajátos nevelési igényű gyermekek rendszerint tanulási nehézségekkel, illetve 

egy vagy több részképesség-zavarral küzdenek. A szeretetteljes, elfogadó légkör, és magának a mű-

vészeti tevékenységnek a terápikus hatása, a segítés, kompenzálás (stressz-oldó technikák, önbizalom 

erősítés, pozitív életszemlélet, a meglévő helyzet elfogadása, ha lehet, fokozatos oldása, a pozitív 

megerősítés), a növendékek sikerélményhez juttatása az alkalmazott és célravezető a gyermekekkel 

való foglalkozásban. A lelki gondozás is sokat segíthet a fő-és kötelező tárgyi órák alkalmával: önis-

meret-önbizalom, önépítés, énkép, konfliktuskezelés, pozitív gondolkodásra nevelés, másság elfoga-

dása, tolerancia, szeretetre nevelés. A hátránnyal élő gyermekek esetében úgy neveljük a fentiek alap-

ján az „ép”gyermekeket, hogy elfogadják mások sérülését, segítsék társukat a problémájuk elfogadá-

sában és leküzdésében. 

Tantestületünk együttműködik a város oktatási-nevelési intézményeivel az egyenlő hozzáférés meg-

teremtésében, a teljes körű esélyegyenlőség biztosításában. 
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6. A TANULÓKNAK AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBAN 

VALÓ RÉSZVÉTELI JOGAI GYAKORLÁSÁNAK RENDJE 

Iskolánkban alapfokon nem működik diákönkormányzat, mivel ennek a kötelezettségnek az alapfo-

kon tanuló növendékek abban az iskolában tesznek eleget, ahol a tankötelezettséget teljesítik, ezért 

iskolánkban alapfokon nem merült fel igény diákönkormányzat megalakítására. 

7. TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGA 

Főtárgyból a tanév végén növendékeink gyakorlati vizsgán adnak számot az egész évben tanultakról. 

A vizsgán az érdemjegyet a szaktanár javaslata alapján a lehetőség szerint azonos tárgyat tanító pe-

dagógusokból álló vizsgabizottság állapítja meg. A bizottság elnöke a tanszak – munkaközösség-

vezető, tagjai a tanuló főtárgy tanára és még legalább egy azonos vagy rokon szakos tanár. Az év végi 

vizsgák követelményeit az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja figyelem-

bevételével a tanszakok konszenzus alapján határozzák meg. A viszgakövetelményeket a tanszaki 

vizsgaszabályzatban rögzítik, mely szabályzatokat évente felülvizsgálják. A tanszaki vizsgaszabály-

zatok a Pedagógiai Program mellékleteiként jelennek meg. SZMSZ-ünk szerint az év végi érdemje-

gyek megállapítását a nevelőtestület átruházza a tanszakokra! 

Mentesülhet az adott tantárgyból az év végi vizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti 

tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként – az adott tanévben döntőbe került.  

 

Az éves tananyag egy részét növendékeink a tanév során koncert vagy/és meghallgatás keretében, 

másik részét pedig az év végi vizsgákon mutatják be.  

Szolfézs tárgyból „A” tagozaton nincs vizsga, a tanulók tudásukról félévkor és év végén is írásbeli és 

szóbeli összefoglaló órákon számolnak be, „B” tagozaton félévkor összefoglaló órát, év végén  pedig 

írásbeli és szóbeli vizsgát tartunk.  

A kötelezően választható elméleti tárgyakból (pl. zeneirodalom, néprajz) félévkor és év végén is írás-

beli összefoglaló óra van.  

A kötelezően választott gyakorlati jellegű tárgyakból (pl. zenekar, kórus) növendékeink értékelését 

éves munkájuk alapján szaktanáruk végzi el. 

A szabadon választott tárgyakból növendékeinknek nem kell vizsgázniuk, értékelésüket éves munká-

juk alapján szaktanáruk végzi el.  
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A beszámolók, vizsgák oldott hangulatúak, kellemes légkörben zajlanak. A tanárok minden gesztusra 

figyelnek, tapintatosan segítik tanítványaikat. Mivel a zene művészet, igen nehéz objektív mércével 

mérni a teljesítményt, azonban a sok szubjektív vélemény előbb-utóbb összeadódik. 
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Jelenlegi vizsgarendszerünk célja:  

• visszajelzés növendékeinknek az elért eredményekről, egyúttal a továbblépés lehetséges módo-

zatainak kijelölése, 

• tájékozódás a pedagógiai munka hatékonyságáról, a további tennivalókról. 

A félévi (nem kötelező) tanszaki – főtárgyi meghallgatások és az év végi vizsgák időpontját - a tan-

szakokkal, munkaközösségekkel egyeztetve - az iskola intézményvezetőja határozza meg.  Ameny-

nyiben a növendék az év végi vizsgáról való távolmaradását orvosi igazolással igazolja, ennek elfo-

gadása esetén éves munkája szaktanára javaslata, valamint havi jegyei alapján kerül értékelésre. 

7.1. A magasabb évfolyamba lépés feltételei 

Az alapfokú művészeti iskola magasabb évfolyamába főtárgyból az a tanuló léphet, aki az adott év-

folyam anyagát főtárgyból legalább 2-es (elégséges) osztályzattal elvégezte, arról bizonyítványt ka-

pott. 

Amennyiben szolfézs tárgyból nem éri el a 2-es (elégséges) osztályzatot, úgy főtárgyból magasabb 

évfolyamba léphet, kötelező tárgyból viszont vagy javítóvizsgán vesz részt, vagy megismétli az év-

folyamot. A tanuló osztályba sorolása főtárgy, illetve kötelező tárgy esetében eltérhet egymástól. Ezt 

a bizonyítványban és az anyakönyvben is fel kell tüntetni. Az egyéb dokumentumokban (pld. statisz-

tika) a tanuló következő tanévi osztályba sorolásakor a főtárgyi hangszeres osztályt kell figyelembe 

venni. 

Tanulóinknak, ha továbbképző osztályban akarnak tovább tanulni, rövid tanszakon a 4. illetve hosszú 

tanszakon a 6. évfolyam sikeres elvégzése után művészeti alapvizsgát kell tennie. A továbbképző 

osztályok elvégzése után művészeti záróvizsga tehető. 

Az alap- és záróvizsgát a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell megszervezni. 

7.2. Osztályozó vizsgák 

Az a tanuló, akinek igazolt mulasztása valamely tárgyból meghaladja az összes óraszám egyharmadát 

melyről az iskola írásban a szülőt kiértesítette, viszont a tananyagot elsajátította,  a szülő írásos kéré-

sére és a szaktanár véleménye alapján az intézményvezető engedélyével osztályozó vizsgát tehet. 

Elméleti tárgyak látogatása alól a szülő írásban benyújtott és igazolással alátámasztott kérésére az 

intézményvezető felmentést adhat. Ebben az esetben félévkor és év végén osztályozó vizsgát kell 

tennie a tanulónak. 

Óralátogatás alól felmentési kérelem beadásának szabályai, feltételei: 

➢ B tagozatos tanuló nem nyújthat be óralátogatás alóli felmentési kérelmet kötelezően választ-

ható tantárgy óralátogatásának felmentése céljából. 
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➢ Óralátogatás alóli felmentési kérelem nem nyújtható be részleges óralátogatás felmentése cél-

jából. 

➢ Óralátogatás alóli felmentési kérelem pozitív elbírálása, kizárólag alapos, indokolt esetben 

adható intézményvezetői elbírálást követően a Nemzeti Köznevelési törvény 55. § (1) bekezdése 

alapján. 

Rendkívüli előrehaladás, esetén a szaktanár és a tanszak – munkaközösség-vezető együttes javasla-

tára az intézményvezető engedélyezheti, hogy a tanuló a tanév végén két, esetleg több osztály anya-

gából összevont beszámolót (vizsgát) tegyen. A főtárgyi összevont vizsga anyagát legalább 2/3 rész-

ben a magasabb évfolyam anyagából kell összeállítani. 

Kötelező tárgyból a magasabb évfolyam anyaga alapján kell az osztályzatot megállapítani. 

Összevont vizsga engedélyezését szintén a szülő kérheti írásban. A kérelmet legkésőbb a vizsgaidő-

szak megkezdéséig az iskola intézményvezetőjának kell benyújtani. 

A vizsgarendszerhez és a képzési rendszerhez használatos záradékokat (a 20/2012. EMMI rendelet 

1. számú Melléklete tartalmazza) használjuk. Az iskola a tanulmányi eredmények bejegyzéséhez, a 

kiemelkedő tanulmányi eredmények elismeréséhez, a vizsga eredményének befejezéséhez vagy 

egyéb, a záradékok között nem szereplő, a tanulóval kapcsolatos közlés dokumentálásához a záradé-

kokat megfelelően alkalmazhatja, továbbá megfelelő záradékot alakíthat ki. 

7.3. Pótló vizsga 

A vizsgázó pótló vizsgát tehet az intézményvezető által meghatározott vizsganapon, ha a vizsgáról 

neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, 

mielőtt azt befejezné. A vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló 

esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gon-

datlan magatartására. Az intézményvezető engedélyezheti, hogy a vizsgázó a pótló vizsgát az adott 

vizsganapon tegye le, ha ennek a feltételei megteremthetők.  

7.4. A javítóvizsga 

A tanév végén kapott elégtelen osztályzat esetén a tanuló augusztus 15-31. között javítóvizsgát tehet. 

A javítóvizsga napját az iskola intézményvezetője állapítja meg. A javítóvizsga idejéről és a javító-

vizsgával kapcsolatos tudnivalókról a kiskorú tanuló szüleit értesíteni kell, továbbá arról is, hogy ha 

a tanuló nem jelenik meg a javítóvizsgán, vagy a javítóvizsgán nem felel meg, mely esetben tanul-

mányait csak az adott évfolyam megismétlésével folytathatja. 
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A javítóvizsgát bizottság előtt kell megtenni. A bizottság elnöke az iskola intézményvezetője vagy 

megbízottja, tagjai a növendéket tanító szaktanár és még egy lehetőleg azonos vagy rokon szakos 

tanár. 

A javítóvizsga eredményét a növendék főtárgy tanára vezeti be az anyakönyvbe és a bizonyítványba. 

A záradékot az intézményvezető és a főtárgy tanár írják alá, az eredményhirdetés a bizonyítvány 

kiosztásával történik. 

A javítóvizsga, csakúgy, mint az osztályozóvizsga nem nyilvános és nem ismételhető meg. 

7.5. A művészeti alap- és záróvizsga 

7.5.1. A művészeti alap- és záróvizsgákra vonatkozó általános rendelkezések 

Előrehozott vizsga 

A tanulók számára előrehozott vizsga is szervezhető. Előrehozott művészeti alapvizsga, illetve záró-

vizsga az egyes tantárgyra előírt iskolai tanulmányi követelmények teljesítése után, a tanulói jogvi-

szony fennállása alatt, az iskolai tanulmányok teljes befejezése előtt szervezhető.  

A művészeti alap- és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 

Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, 

aki a köznevelésért felelős miniszter által meghirdetett és finanszírozott, az Oktatási Hivatal ille-

tékességébe tartozó országos művészeti tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként – az adott tan-

évben döntőbe került. 

Ha a tanuló már rendelkezik a zeneművészeti ág valamelyik tanszakán megszerzett művészeti alap-

vizsgával vagy záróvizsgával, akkor az adott tantárgyakból a vizsga alól felmentés adható.  

A művészeti alap- és záróvizsga minősítése 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsga tantárgyanként külön - külön 

osztályzattal kell minősíteni.  

Amennyiben a tanuló előrehozott művészeti alapvizsgarészt vagy záróvizsgarészt tett, annak ered-

ményét a művészeti alapvizsga összegzésénél és záróvizsgán figyelembe kell venni.  

A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott osztályzatok 

számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső eredmény meg-

határozásában a főtárgyból kapott osztályzat a döntő.  

Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt vizsga 

tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette.  
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Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból elégtelen érdemje-

gyet kapott. Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsga tantárgy-

ból kell javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette.  

Az elméleti (szolfézs) vizsga - a szolfézs helyi tantervi program alapján - az alapfok 4. évfolyam után 

is letehető.  

A művészeti alap- és záróvizsgák követelményeit az alapfokú művészetoktatás követelményei és tan-

tervi programja figyelembevételével a tanszakok konszenzus alapján határozzák meg. A viszgaköve-

telményeket a tanszaki vizsgaszabályzatban rögzítik, mely szabályzatokat évente felülvizsgálják. A 

tanszaki vizsgaszabályzatok a Pedagógiai Program mellékleteiként jelennek meg 

 A vizsgára jelentkezni a főtárgy tanárral történő egyeztetés alapján lehet szükséges, kiskorú tanuló 

esetében a szülő beleegyezésével. 

7.5.2. Követelmények klasszikus zene ágon 

Alapvizsga tantárgyai  

Az alapvizsga elméleti tárgyakból írásbeli és/vagy szóbeli, hangszeres/énekes főtárgyból pedig gya-

korlati vizsgarészből áll. 

1. Írásbeli vizsga tantárgya: 

Hangszeres tanszakok és magánének főtárgy „A” tagozat: szolfézs, vagy zenetörténet–zeneirodalom,  

Hangszeres tanszakok és magánének főtárgy „B” tagozat: szolfézs  

Szolfézs főtárgy „A” és „B” tagozat: szolfézs  

Zenetörténet–zeneirodalom főtárgy („A” tagozat): zenetörténet–zeneirodalom,  

Zeneelmélet főtárgy („A” tagozat): zeneelmélet,  

Kamarazene főtárgy („A” tagozat): szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet–zeneirodalom, 

vagy zeneelmélet  

2. Szóbeli vizsga tantárgya: 

Hangszeres tanszakok és magánének főtárgy „A” tagozat: szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetör-

ténet–zeneirodalom, vagy zeneelmélet  

Hangszeres tanszakok és magánének főtárgy „B” tagozat: szolfézs  

Szolfézs főtárgy „A” és „B” tagozat: szolfézs  

Zenetörténet–zeneirodalom főtárgy („A” tagozat): zenetörténet–zeneirodalom,  

Zeneelmélet főtárgy („A” tagozat): zeneelmélet,  

Kamarazene főtárgy („A” tagozat): szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet–zeneirodalom 

3. Gyakorlati vizsga tantárgya: 
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Hangszeres tanszakok és magánének főtárgy „A” és „B” tagozat, kamarazene főtárgy („A” tagozat): 

főtárgy  

Szolfézs „A” és „B” tagozat, zenetörténet–zeneirodalom, zeneelmélet főtárgy („A” tagozat): tanult 

hangszer  

Záróvizsga tantárgyai  

A záróvizsga elméleti tárgyakból írásbeli és/vagy szóbeli, hangszeres/énekes főtárgyból pedig gya-

korlati vizsgarészből áll. 

1. Írásbeli vizsga tantárgya:  

Hangszeres tanszakok „A” tagozat: szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet–zeneirodalom, 

vagy zeneelmélet  

Hangszeres tanszakok „B” tagozat: szolfézs  

Szolfézs főtárgy „A” és „B” tagozat: szolfézs  

Zenetörténet–zeneirodalom főtárgy („A” tagozat): zenetörténet–zeneirodalom  

Zeneelmélet főtárgy („A” tagozat): zeneelmélet  

Kamarazene főtárgy („A” tagozat): szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet–zeneirodalom, 

vagy zeneelmélet  

2. Szóbeli vizsga tantárgya:  

Hangszeres tanszakok „A” tagozat: szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet–zeneirodalom, 

vagy zeneelmélet  

Hangszeres tanszakok „B” tagozat: szolfézs  

Szolfézs főtárgy „A” és „B” tagozat: szolfézs  

Zenetörténet – zeneirodalom főtárgy („A” tagozat): zenetörténet – zeneirodalom  

Zeneelmélet főtárgy („A” tagozat): zeneelmélet  

Kamarazene főtárgy („A” tagozat): szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet–zeneirodalom, 

vagy zeneelmélet  

3. Gyakorlati vizsga tantárgya:  

Hangszeres tanszakok „A” és „B” tagozat, kamarazene főtárgy („A” tagozat): főtárgy  

Szolfézs, zeneelmélet és zeneirodalom–zenetörténet főtárgy „A” tagozat: a tanult hangszer  

7.5.3. Követelmények népzene ágon 

Alapvizsga tantárgyai 

Az alapvizsga elméleti tárgyakból írásbeli és/vagy szóbeli, hangszeres főtárgyból pedig gyakorlati 

vizsgarészből áll.  

1. Az elméleti írásbeli vizsga tantárgya és időtartama  
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Népi hangszer, népi ének, kamarazene főtárgy „A” tagozat: szolfézs kötelező, szolfézs, vagy népze-

nei ismeretek, vagy néprajz  

Népzenei ismeretek, néprajz főtárgy: népzenei ismeretek, illetve néprajz  

Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: szolfézs  

Az írásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból minimum 45 perc.  

2. Az elméleti szóbeli vizsga tantárgya és időtartama  

Népi hangszer, népi ének, kamrazene főtárgy „A” tagozat: szolfézs kötelező, szolfézs, vagy népzenei 

ismeretek, vagy néprajz  

Népzenei ismeretek, néprajz főtárgy: néprajz, illetve népzenei ismeretek  

A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból minimum 10 perc.  

Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: szolfézs  

A szóbeli vizsga időtartama minimum 15 perc.  

3. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama  

Népi hangszer, népi ének főtárgy „A” tagozat: főtárgy  

Kamarazene főtárgy „A” tagozat: főtárgy  

Néprajz, Népzenei ismeretek főtárgy: kötelező hangszer  

A gyakorlati vizsga időtartama minimum 10 perc.  

Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: főtárgy,  

A gyakorlati vizsga időtartama minimum 10 perc.  

 

Záróvizsga tantárgyai  

A záróvizsga elméleti tárgyakból írásbeli és/vagy szóbeli, hangszeres főtárgyból pedig gyakorlati 

vizsgarészből áll. 

 

1. Az elméleti írásbeli vizsga tantárgya és időtartama  

Népi hangszer, népi ének, kamrazene főtárgy „A” tagozat: szolfézs, vagy néprajz  

Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: szolfézs  

Néprajz főtárgy„A” tagozat: néprajz  

Az írásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 45 perc.  

2. Az elméleti szóbeli vizsga tantárgya és időtartama  

Népi hangszer, népi ének, kamrazene főtárgy „A” tagozat: szolfézs, vagy néprajz  

Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: szolfézs  

Néprajz főtárgy„A” tagozat: néprajz  
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A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból minimum 10 perc.  

3. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama  

Népi hangszer, népi ének főtárgy „A” tagozat: főtárgy  

Kamarazene főtárgy „A” tagozat: főtárgy  

Néprajz főtárgy „A” tagozat: kötelező hangszer  

Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: főtárgy,  

A gyakorlati vizsga időtartama minimum 10 perc 

7.6. Tanulmányok folytatása ugyanazon az évfolyamon 

Az a növendék, aki évfolyama tananyagát önhibáján kívül elvégezni nem tudja, az iskola intézmény-

vezetőjától legkésőbb a vizsgaidőszak megkezdéséig szülője által írásban kérheti, hogy tanulmányait 

a következő tanévben ugyanannak az évfolyamnak a tanulójaként folytathassa.  A kérésről az intéz-

ményvezető a szülő által írt kérvény és a szaktanár véleménye alapján dönt. Ebben az esetben a tanuló 

nem kap osztályzatot. A bizonyítványba és az anyakönyvbe a fenti tényt be kell jegyezni. 

Ugyanabban az évfolyamban folytatja tanulmányait az is, akinek igazolt mulasztása valamely tárgy-

ból meghaladja az összes óraszám egyharmadát. 

8. FELVÉTEL, ÁTVÉTEL SZABÁLYAI 

8.1. Felvételi, átvételi feltételek: 

A 6. életévét betöltött gyermek (általános iskola 2. osztályáig) szolfézs előképző és hangszeres elő-

képző osztályba vehető fel. Általános iskola 3. osztályától alapfokú művészeti iskolai tanulmányait 

1. évfolyamon kezdheti meg vagy folytathatja. Más művészeti iskolából átjelentkező tanulót a bizo-

nyítvánnyal igazolt, elvégzett évfolyama, ill. meghallgatás alapján vesszük át. 

1. Előképző vagy hangszeres első osztályokba jelentkezők képességvizsgáló alkalmassági vizsga 

követelményei: 

• a tanár által bemutatott rövid, egyszerű ritmust a megadott tempóban visszatapsolni, 

• néhány hangból álló dallamot (motívumot) hallás után tisztán visszaénekelni, 

• korának megfelelő szinten egy kis gyermekdalt önállóan elénekelni, 

Az alkalmassági vizsga követelményei a honlapon és a felvételi napokon hirdető táblán is olvasha-

tóak. 

2. Hangszerválasztáskor: rendelkezzen a jelentkező az adott hangszer megszólaltatásához szükséges 

alkati adottságokkal. Az alkalmasságról - meghallgatás alapján - szaktanárok döntenek. 
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Új tanuló felvételéről az alkalmassági vizsga bizottságának javaslata alapján az intézményvezető 

dönt. A felvételt nyert jelentkezők névsora az iskolai hirdetőtáblán kerül kifüggesztésre. 

A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A beiratkozással a szülő vállalja a fenntartó-működ-

tető által, az adott tanévre meghatározott térítési vagy tandíj adott határidőre történő kifizetését. 

A szülőknek a pedagógusválasztással kapcsolatos igényét lehetőség szerint figyelembe vesszük. 

Lakóhelyváltozás vagy egyéb rendkívüli ok esetén a tanuló tanév közben is kérheti átvételét - átíra-

tását iskolánkba. Az átíratáshoz csatolni kell a tanuló zeneiskolai bizonyítványát. Az átíratáshoz be 

kell nyújtani az elbocsátó iskola igazolását arról, hogy a tanulónak térítési/tandíj-, könyv-, kotta- il-

letve hangszertartozása nincs.  Amennyiben iskolánkban van olyan tanszak, melyen a tanuló előző 

iskolájában tanult illetve az adott tanszakon van hely, akkor lehetővé válik, hogy a tanuló tanulmá-

nyait iskolánkban folytathassa.  A tanuló átvételéről az intézmény intézményvezetője dönt. 

Aki ellen fegyelmi eljárás van folyamatban, csak a fegyelmi eljárás befejeztével iratkozhat át intéz-

ményünkbe. 
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VI. HELYI TANTERV ALAPFOKON 

1. AZ INTÉZMÉNYÜNKBEN ALKALMAZOTT KERETTANTERV 

ALAPFOKON 

Az 2011/2012-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetésre került Az alapfokú művészetoktatás 

követelménye és tantervi programjáról szóló 27/1998. (VI.10.) MKM rendelet 2. számú Melléklete 

keretében folyó zenei nevelés feladata  -  az egyéni képességek és életkori sajátosságok 

figyelembevételével  -  a zenei műveltség megalapozása, zenei képességek (hallás, ritmusérzék, 

intonációs érzékenység, zenei memória, előadói készség) fejlesztése, zenei ismeretek (hangszeres és 

elméleti) tanítása. Stílusok, korok megismertetése, a zenei ízlés formálása, a zene és a művészetek 

iránti érdeklődés felkeltése, az egyetemes kultúra, a nemzeti értékek, hagyományok átadása. 

A  rendelet  2020.  február  8-án  hatályát vesztette, helyét átvette “Az alapfokú művészetoktatás 

alapprogramja”, mely változatlan formában tartalmazza a hatályát vesztett rendelet 1. és 2. számú  

mellékletét. 

1.1. Az egyes tantárgyak általános fejlesztési követelményei, kompetencia alapú alapfokú 

helyi tanterv 

„A kompetenciát úgy kell tekinteni, mint olyan általános képességeket, amely a tudáson, a tapaszta-

laton, az értékeken és a diszpozíciókon alapszik, és amelyet egy adott személy tanulása során fejleszt 

ki magában.”    Vass Vilmos 

A kompetencia fogalma a zeneoktatásban sem köthető egyetlen tantárgyhoz. A „hogyan” tudásra 

helyezi a hangsúlyt. A tantervi tartalom nem csupán az elsajátítás tárgya, kellően rugalmasnak, ösz-

tönzőnek kell lenni annak érdekében, hogy a képességfejlesztést szolgálja. A zeneoktatás során meg-

jelennek a pszichológiai – pedagógiai, fejlesztési szempontok. Fejlesztési folyamatról van szó, tuda-

tosan megszervezett programról, tevékenységről.  

A zeneoktatás kiemelt kompetenciái fontos része a személyiségnek, hogy valószínűsítse a zenei pro-

duktumot, a helyzetnek megfelelően a feladatok széles skáláján. A zenei kompetenciák a változási 

folyamatok összességeként írhatóak le. A megtanult ismeretek új helyzetben való alkalmazásán túl a 

született adottságok, élettapasztalatok, egyéb tényezők, ösztönös mechanizmusok összetett működése 

határozza meg. 
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1.1.1. Klasszikus zene ágon 

Klasszikus zene ágon mindegyik tantárgy oktatásánál az alábbi általános fejlesztési követelményeket, 

kiemelt kompetenciákat tartjuk meghatározónak zeneoktatásunkban: 
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1. Bemeneti kompetencia: 

Azok az adottságok, képességek, amelyek alkalmassá teszi az oktatásba bekapcsolódó tanulót arra, 

hogy elsajátítsa a zenetanuláshoz szükséges kompetenciákat. 

2. Szakmai kompetenciák: 

A zenei képességek és készségek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység, fogékony-

ság a dinamika és a hangszín különbségeire. Zenei memória és fantázia, előadói és manuális készség, 

a zenei karakterek iránti érzékenység). 

3. Személyes kompetencia: 

Érzelmi intelligencia, művészi kifejezőkészség, szorgalom, önfegyelem, elhivatottság, kreativitás, öt-

letgazdagság, az alkotói magatartás, lelkiismeretesség, önbizalom. 

4. Társas kompetencia: 

Az együttműködés képessége: közös munka, alkalmazkodás, irányíthatóság, tolerancia, kommuniká-

ciós készség. Olyan viselkedési formák tanulása, amely alapján konstruktívan be tud illeszkedni és 

aktívan részt tud venni a társas zenélésben. 

5. Módszertani kompetencia: 

• tanulás tanulása, a tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra ne-

velése, 

• rendszerezett zenei ismeretek, ált. zenei műveltség megalapozása, 

• a zene logikájának, a harmóniai szerkezet- és forma összefüggéseinek megismertetése, 

• a főbb zenei műfajok, stílusok és korszakok, népünk zenéjének, a zene történetének, az előadó 

művészet és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek megismertetése, 

• a kortárs zene befogadására nevelés, 

• a tanulók zenei ízlésének formálása, 

• a tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése, 

• a társművészetek iránti nyitottság kialakítása, 

• tehetséggondozás, 

• hátrányos helyzetűekkel való differenciált foglalkozás, 

• a zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra. 

 

A kiemelt kompetenciák részletezve: 

Bemeneti kompetencián a gyermek azon adottságait, képességeit értjük, amellyel bekapcsolódik a 

zeneoktatás folyamatába 
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• Azok az adottságok és képességek, amelyek alkalmassá teszi az oktatásba bekapcsolódó tanulót 

arra, hogy elsajátítsa a zenetanuláshoz szükséges kompetenciákat.  

Szakmai kompetencia 

• A zenei képességek és készségek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység, fo-

gékonyság a dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, előadói és ma-

nuális készség, a zenei karakterek iránti érzékenység). 

• A zenei olvasás és írás készségének megalapozása és fejlesztése. 

• A hangszeres technikai készség, az improvizációs készség fejlesztése. 

Személyes kompetencia 

• Érzelmi intelligencia, művészi kifejező készség, szorgalom, önfegyelem, elhivatottság, kreati-

vitás, ötletgazdagság, az alkotói magatartás, lelkiismeretesség, önbizalom.  

Társas kompetencia 

• Együttműködés képessége (közös munka, alkalmazkodás, irányíthatóság, tolerancia, kommu-

nikációs készség) azon viselkedési formák tanulása, amely alapján konstruktívan be tud illesz-

kedni és aktívan részt tud venni a társas zenélésben 

• Esélyegyenlőség  

Módszertani kompetencia 

• Tanulás tanulása, a tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra ne-

velése.  

• Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség megalapozása. 

• A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a forma összefüggéseinek megismertetése. 

• A főbb zenei műfajok, stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, népünk 

zenéjének, a zene történetének, az előadóművészet és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek 

megismertetése.  

• A kortárs zene befogadására nevelés.  

• A tanulók zenei ízlésének formálása, a tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése. 

• A társművészetek iránti nyitottság kialakítása.  

• Tehetséggondozás. 

• Hátrányos helyzetűekkel való differenciált foglalkozás  

• A zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra. 
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1. A tanulók fejlesztése szakmai kompetencia alapján: 

• zenei képességek és készségek fejlesztése – a hangszer, énekhang természetes és oldott keze-

lése, 

• kimunkált magas fokú technikai hangszerkezelés, énektechnika, 

• a zene szép, kifejező hangon történő megszólaltatása, 

• tiszta intonáció, 

• helyes tempóválasztás, pontos ritmus használata, 

• memorizálás, 

• kotta nélküli játszásmód, 

• előadói készség, 

• előadóművészeti gyakorlat, 

• manuális készség, 

• hangképzési készség, 

• kézügyesség, 

• mozgáskoordináció, 

• tájékozódás, térérzékelés, 

• állóképesség, rugalmasság, 

• meggyőzőkészség, 

• emlékezőképesség, ismeret-megőrzés, 

• figyelem, összpontosítás. 

2. A tanulók fejlesztése személyes kompetenciák alapján: 

• érzelmi intelligencia,  

• művészi kifejezőkészség, 

• szorgalom, önfegyelem, elhivatottság, kreativitás, ötletgazdagság, az alkotói magatartás, lelki-

ismeretesség, önbizalom, 

• művészileg és érzelmileg kifejezően, stílushűen képes előadni, 

• képes hosszútávon koncentrálni,  

• alkalmanként improvizál, 

• szükség szerint tisztítást, apró javítást végez, 

• értelmezi a notációt és azokat helyesen alkalmazza, 

• a zeneműveket előadásszerűen is próbálja, 

• tájékozódik a színpad akusztikai paramétereiről, megtervezi a hangszerek elhelyezését, 
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• bejátssza magát, hangol, 

• a hangversenyen stílusosan interpretálja a zeneművet, 

• megvalósítja az új ötleteket, megoldásokat, 

• kialakítja egyéni hatékony munkamódszerét, 

• kreatív tervezési képességgel rendelkezik, 

• tulajdonságai: türelem, kitartás, kiegyensúlyozottság, önfegyelem, igyekezet, figyelem, 

• hibakeresés, diagnosztizálás, problémamegoldás. 

 

3. A tanulók fejlesztése társas kompetenciák alapján: 

• az együttműködés képessége, esélyegyenlőség, 

• olyan viselkedési formák tanulása, amely alapján konstruktívan be tud illeszkedni és aktívan 

tud részt venni a társas zenélésben, mint pl. zongorakíséretes próbák, kamarazenei -, zenekari 

órák, 

• szükség esetén javítópróbán vesz részt, 

• a kompetenciákban irányíthatóság, kommunikációs készség, kompromisszum-készség, toleran-

cia érvényesül. 

4. A tanulók fejlesztése módszertani kompetenciák alapján: 

• klasszikus zene lapról olvasása, 

• zenehallgatás (koncert, média, egyéb hanghordozók), 

• a zeneműveket formailag elemzi, 

• a zeneművek folyamatos gyakorlása, 

• módszeres gondolkodás, módszeres gyakorlás kialakítása, 

• állóképesség fejlesztése 

• népzene hallás utáni és lejegyzés alapján való elsajátítása. 

Amennyiben egy tanszak tanárai további szakmai pontosítást, részletezést tartanak szükségesnek, a 

rendelet és a fenti kompetencia alapú pedagógiai alapelvek figyelembe vételével helyi tanszaki - mun-

kaközösségi tanmenetet készítenek, melyet az adott tanévben szeptember 15-ig a tantestület fogad el.  

1.1.2. Népzene ágon 

Népzene ágon mindegyik tantárgy oktatásánál az alábbi általános fejlesztési követelményeket, ki-

emelt kompetenciákat tartjuk meghatározónak zeneoktatásunkban 
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Bemeneti kompetencia:  

• Alapfokú művészetoktatás keretében folytatott népzenei tanulmányokhoz előképzettség nem 

szükséges. A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, te-

hetségére építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket.  

Szakmai kompetencia:  

• a zenei képességek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység – különös tekintettel 

a népzene sajátos hangközeire és ritmusfajtáira, 

• fogékonyság a hangszín és a dinamika különbségeire, zenei memória és fantázia, előadói és 

manuális készség, a zenei karakterek iránti érzékenység, stílusérzék, esztétikai érzékenység, 

• a megfigyelőkészség a hallás utáni memorizálás fejlesztése,  

• a zenei olvasás és írás készségének megalapozása és kifejlesztése, segítséggel eljutva az önálló 

lejegyzéshez és dallamértelmezéshez, az eredeti előadásmód alapvető jellegzetességeinek fel-

ismeréséhez és alkalmazásához, dallamfüzérek, zenei folyamatok, táncciklusok szerkesztésé-

hez,  

• a hangszer– és énektechnikai készségek megszerzése, fejlesztése,  

• a variációképző rögtönzőkészség kialakítása, az improvizációs készség fejlesztése.  

Személyes kompetencia:  

• Az érzelmi intelligencia, művészi kifejező készség, szorgalom, önfegyelem, elhivatottság, kre-

ativitás, ötletgazdagság, az alkotói magatartás, lelkiismeretesség, önbizalom, nyitottság. Az 

énekes és hangszeres népzene anyanyelvi szintű elsajátíttatásának megalapozásával a hagyo-

mányos kultúra értékeinek tiszteletére, őrzésére, gyarapítására, továbbadására nevel.  

Társas kompetencia  

• Az együttműködés képessége (közös munka, alkalmazkodás, felelősségvállalás, irányítókész-

ség, irányíthatóság, tolerancia, kommunikációs készség) azon viselkedési formák tanulása, 

amelyek alapján a tanuló konstruktívan be tud illeszkedni és aktívan részt tud venni a társas 

zenélés különböző formáiban (szólistaszerep, kísérőfunkció, ének–, tánckíséret, táncház).  

Módszertani kompetencia  

• Tanulás tanulása, a tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra, értő 

zenehallgatásra nevelése.  

• Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség megalapozása, az egyetemes kultúra, 

az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok átadására, az értékmegőrzés formáinak 

kialakítására.  
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• A zene logikájának, különös tekintettel a népzene sajátos gondolkodásmódjának, a dallam– és 

harmóniavilág és a formai szerkezet összefüggéseinek, a ritmus és intonáció hajlékonyabb ér-

telmezésének, a nyelv sajátságaival is összefüggő hangsúlyviszonyainak megismertetése.  

• A főbb zenei műfajok, stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, a zene tör-

ténetének, népünk zenéjének, az előadóművészet és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek meg-

ismertetése.  

• a különböző népzenei műfajok, dialektusok, stílusok sajátosságainak, a velünk együtt élő népek 

hagyományának, a népzenekutatás történetének, a népzene jelentős előadó–egyéniségeinek 

megismertetése.  

• Nyitottság kialakítása a klasszikus zene, a kortárs zene, a régizene, jazz, az értékes szórakoztató 

zene iránt.  

• A tanulók zenei ízlésének formálása.  

• Fogékonyság a művészeti értékek befogadására, alkalmazására, a korábban gyűjtött vagy még 

élő népzenei anyag segítségével a hagyományos kultúra értékeinek önálló, egységes szemléletű 

feldolgozására.  

• Az önkifejezés eszköztárának gazdagítása, a népzene sajátos értékrendszerének felismerése, 

alkalmazása, aktív közművelődési tevékenységre, koncerteken, fesztiválokon, táncházakon, tá-

borokban, valamint gyűjtőutakon való részvételre ösztönzés, az egyházzenei élet segítése a nép-

zene eszközeivel.  

• A társművészetek iránti nyitottság kialakítása.  

• Tehetséggondozás.  

• A zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra. 
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2. ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, KOTTÁK, TANULMÁNYI SE-

GÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 

A tantervi programokban megfogalmazott tananyag feldolgozása során tanáraink módszertani sza-

badsága érvényesül a taneszközök, kották kiválasztásában. 

A kották, tankönyvek kiválasztásának elvei: 

1. Tartalmilag: 

• legyen képességfejlesztő, kreativitást igénylő, 

• a hangszeres irodalom sokszínűségét reprezentálja, a legújabb kiadványok is szerepeljenek kö-

zöttük, 

• vegye figyelembe a tanulók életkori sajátosságait, 

• differenciálásra alkalmas ismereteket, tevékenységeket hordozzanak, 

• tanulásra, gyakorlásra késztessenek, 

• legyen személyiségfejlesztő,  

• tartalmazzon improvizációs lehetőségeket, 

• sokrétű, 

• hiteles. 

Szerkezetileg: 

• legyen áttekinthető, tagolt, 

• tegye lehetővé a differenciálást, 

• konkrét, egyértelmű, 

• ismétlő (ellenőrző). 

Külalakban: 

• legyen színes, esztétikus, 

• lehetőleg tartalmazzon képeket, illusztrációkat. 
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3. ISKOLÁNKBAN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK, FOGLALKOZÁ-

SOK, PEDAGÓGUSOK 

3.1. Tantárgyszerkezet, képzési struktúra 

Képzési idő: 

A képzés ideje: maximum 12 év 

A képzés szakaszai: 

• előképző 

• alapfok 

• továbbképző 

Iskolánkban tanulható klasszikus zenei tanszakok és tantárgyak az alapfokú művészetoktatás alap-

programja alapján: 

Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott 

Rézfúvós tanszak tantárgyai: furulya, trombita, kürt, harsona–tenorkürt–baritonkürt, tuba 

Akkordikus tanszak tantárgyai: cimbalom, harmonika, gitár, ütő  

Billentyűs tanszak tantárgyai: zongora, csembaló, orgona 

Vonós tanszak tantárgyai: hegedű, brácsa, gordonka, nagybőgő 

Vokális tanszak tantárgya: magánének 

Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs kötelező, szolfézs, zeneismeret, zenetörténet–zeneirodalom, 

zeneelmélet, egyházzene, improvizáció,  

Kamarazene tanszak tantárgyai: kamarazene, zenekar, kórus 

 

Iskolánkban tanulható népzenei tanszakok és tantárgyak az alapfokú művészetoktatás alapprog-

ramja alapján: 

Vonós és tekerő tanszak tantárgyai: népi hegedű, népi brácsa, népi bőgő/cselló, tekerő 

Fúvós tanszak tantárgyai: népi furulyák, duda, népi klarinét/tárogató 

Pengetős tanszak tantárgyai: citera, tamburák, koboz 

Akkordikus tanszak tantárgyai: népi cimbalom, népi harmonika 

Ütős tanszak tantárgyai: népi ritmushangszerek 

Vokális tanszak: népi ének 

Zeneismeret tanszak tantárgyai: népzenei ismeretek, néprajz, szolfézs kötelező, szolfézs 
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Kamarazene tanszak tantárgyai: népi kamarazene (a tantárgy magában foglalja a hangszeres és vo-

kális társaszenét), népi zenekar 

A hangszeres és vokális tanszakokon a képzés évfolyamainak száma Az alapfokú művészetoktatás 

alapprogramja alapján: 

Klasszikus hangszeres tanszakon: cimbalom, fagott, furulya, fuvola, gitár, gordonka, harmonika, 

harsona-tenorkürt- baritonkürt, hegedű, klarinét, kürt, oboa, szaxofon, trombita, tuba, ütő,  zongora, 

valamint népzenei tanszakokon: citera, duda, koboz, népi bőgő/cselló, népi brácsa, népi cimbalom, 

népi ének, népi furulyák, népi harmonika, népi hegedű, népi klarinét/tárogató, tekerő, tamburák, to-

vábbá klasszikus zeneismeret tanszakon: szolfézs főtárgy esetében: 

 

A képzési idő: „A” tagozaton: (2) + 6 + 4 év 

 „B” tagozaton: (2+1)+5+4 év 

Klasszikus vokális, valamint népi ütős tanszakon: 

Klasszikus magánének, valamint népi ritmushangszerek főtárgy képzési idő: 

 „A” tagozaton: 1 + 6 év 

 „B” tagozaton: (1+1)+5 év 

Klasszikus hangszeres tanszakon: brácsa, csembaló, nagybőgő, orgona főtárgyak esetében: 

A képzési idő: „A” tagozaton: (2) + 4 + 4 év 

 „B” tagozaton: (1+1)+3+4 év 

Klasszikus kamarazene, klasszikus zeneismeret valamint Népi kamarazene továbbá Népi Ze-

neismeret tanszakokon: 

Kamarazene, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet, népi kamarazene, népzenei ismeretek, néprajz 

főtárgyak esetében a  képzési idő: „A” tagozaton: (2+4) 2+4 év 

A zárójeles számok „A” tagozaton az előképző évfolyamokat, „B” tagozaton az „A” tagozaton vég-

zett előtanulmányokat jelölik.  

„B” tagozatos (emelt szintű) oktatásban munkaközösségi döntés alapján részesülhet a növendékünk, 

illetve munkaközösségi döntéssel ez megszüntethető. Minden esetben döntő jelentőségű a növendék 

tanárának véleménye.  

Az előképző osztályokat a növendéknek nem kötelező elvégeznie. A szolfézs tárgy főtárgynak minő-

sül, ameddig nem tanul hangszert is növendékünk. Ha megkezdi hangszeres tanulmányait, akkor kö-

telező, illetve kötelezően választható tárggyá minősül át a szolfézs, főtárgya a hangszer lesz.   
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„A” tagozaton szolfézs főtárgyból tanulóinknak kötelező elvégezniük az alapfok első 4 évfolyamát. 

„B” tagozatos tanulóink kötelesek a képzési idő végéig szolfézsra tantárgyra járni. A szolfézs tárgy 

tanulásának befejezése után tanulóink „A” tagozaton valamelyik kötelezően választható tárgy foglal-

kozásain kötelesek részt venni. Természetesen, aki hangszeres és szolfézs órákra is jár, az is szabadon 

választhat bármelyik társas zenei csoport közül, ahová járni szeretne. (fakultatív tárgy) 

Választható tárgyak: 

• kamarazene 

• zenekarok 

• népzenetörténet 

• néprajz 

• zeneirodalom 

• népzeneismeret 

• énekkar 

Iskolánkban működő társas zenei csoportok (kötelező vagy kötelezően és szabadon választott tár-

gyak): 

• kamaraegyüttesek 

• vonószenekar (Musica Bella) 

• fúvószenekar 

• népzenei énekes és hangszeres együttesek 

• énekkar 
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Teljes tantárgyszerkezet: 

OSZTÁLYBESOROLÁSOK 

 Általános iskolai osztálya Zeneiskolai osztálybesorolása Megjegyzés Megjegyzés 2.  
      

 1. osztály előképző 1. osztály Nem kötelező hangszert   

    választani, de kérés   

   esetén biztosítható   
 2. osztály előképző 2. osztály Nem kötelező hangszert   

    választani, de kérés   

   esetén biztosítható   
 3. osztály első osztály* Első osztálytól kötelező a   

   hangszer/ének választás.   

   A főtantárgy   

   tanulmánya mellett kötelezően   

   választható tantárgy a szolfézs.   
 4. osztály második osztály Kötelezően választható tantárgy:   

   szolfézs   

 5. osztály harmadik osztály Kötelezően választható tantárgy:   

   szolfézs   

 6. osztály negyedik osztály Kötelezően választható tantárgy: 

Előrehozott művészeti alap-

vizsga  

   szolfézs tehető szolfézs tantárgyból**.  

 7. osztály ötödik osztály Kötelezően választható 

Kamarazene főtantárgyként 

csak az  

   tantárgyak: szolfézs, alapfokú hangszeres vagy vokális  

   zeneirodalom, zenekar, kamarazene, 

évfolyamok elvégzése után tanul-

ható.  

   kórus, néprajz, népzeneismeret   

   (népi hangszerismeret)   

      
 8. osztály hatodik osztály Kötelezően választható tantárgyak: Művészeti alapvizsga tehető***  

   szolfézs, zeneirodalom, zenekar, 

hangszer/ének (főtárgyból) és az 

alábbi  

   kamarazene, kórus, néprajz, zeneismeret tantárgyakból:  

   népzeneismeret (népi 

szolfézs/zeneirodalom tantár-

gyakból.  

   hangszerismeret)   

      
 Középiskola 9. osztály továbbképző 7. osztály Kötelezően választható tantárgyak:   

   szolfézs, zeneirodalom, zenekar,   

   kamarazene, kórus, néprajz,   

   népzeneismeret (népi   

   hangszerismeret)   

      
 Középiskola 10. osztály továbbképző 8. osztály Kötelezően választható tantárgyak:   

   szolfézs, zeneirodalom, zenekar,   

   kamarazene, kórus, néprajz,   

   népzeneismeret (népi   

   hangszerismeret)   

      
 Középiskola 11. osztály továbbképző 9. osztály Kötelezően választható tantárgyak:   

   szolfézs, zeneirodalom, zenekar,   

   kamarazene, kórus, néprajz,   

   népzeneismeret (népi   

   hangszerismeret)   

      

 Középiskola 12. osztály továbbképző 10. osztály Kötelezően választható tantárgyak: 

Művészeti záróvizsga**** te-
hető  

   szolfézs, zeneirodalom, zenekar, hangszer/ének főtantárgyból.  

   kamarazene, kórus, néprajz,   

   népzeneismeret (népi   

   hangszerismeret).   
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3.2. A tanítási órák, foglalkozások száma és ideje hetente az alapfokú művészetoktatás 

alapprogramja alapján: 

 „A” tagozat  „B” tagozat 

Főtárgy: 2×30 perc (egyéni) 2×45 perc (egyéni) 

„A” tagozatos hangszeres tanszakon (minimum) 

Kötelező vagy kötelezően választható tárgy: 2×45 perc (csoportos) 

Választható tárgyak: egyéni 1x30 perc vagy csoportos 1-2x 

 

 

 

Új tanszak elnevezés 

 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 2. sz. 

Melléklete szerint

azokra a tanulókra vonatkozik, akiknek a 

2011/12-es tanévben vagy azt követően 

keletkezett tanulmányi jogviszonya 

Új óraterv

"A" tagozat 

estén

Régi tanszak elnevezés

27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet

azokra a tanulókra vonatkozik, 

akiknek a 2010/2011-es tanévben vagy 

azt megelőzően keletkezett tanulmányi 

jogviszonya

Régi óraterv

"A" tagozat 

esetén

Új tanszak elnevezés

27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 2. sz. 

Melléklete szerint

azokra a tanulókra vonatkozik, 

akiknek a 2011/12-es tanévben vagy 

azt követően keletkezett tanulmányi

 jogviszonya 

Új 

óraterv

"A" tagozat

esetén

Régi tanszak elnevezés

27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet

azokra a tanulókra vonatkozik, 

akiknek a 2010/2011-es tanévben vagy azt 

megelőzően keletkezett tanulmányi 

jogviszonya

Régi 

óraterv

"A" tagozat

esetén

Furulya tanszak (2)+6+4 Népi hegedű (2)+6+4

Fuvola tanszak (2)+6+4 Népi brácsa 6

Oboa tanszak (2)+4+4 Népi bőgő, cselló 6

Klarinét tanszak (2)+4+4 Tekerő 6+4

Szaxofon tanszak

nincs oktatása

iskolánkban

Fagott tanszak (2)+4+4

Kürt tanszak (2)+4+4 Népi furulya (2)+6+4

Trombita tanszak (2)+6+4 Népi klarinét/tárogató (2)+6

Harsona tanszak (2)+4+4 Duda (2)+6+4

Tuba tanszak (2)+4+4

Hárfa tanszak

nincs oktatása

iskolánkban Citera (1)+6+4

Gitár tanszak (2)+6+4 Tambura 6

Cimbalom tanszak (2)+6+4 Koboz 6+2

Ütő tanszak (2)+6+4

Harmonika tanszak (2)+6+4

(2)+6+4
Zongora tanszak (2)+6+4 Népi cimbalom

nem volt 

besorolása

(1)+4+4
Csembaló tanszak

jelenleg

nincs oktatása Népi harmonika

nem volt 

besorolása

(1)+4+4 Orgona tanszak (1)+4+4

(2)+6+4 Hegedű tanszak (2)+6+4 (2)+6
Népi ritmushangszerek

(ütőgardon, dob) 1

(1)+4+4 Brácsa tanszak 2+4

(2)+6+4 Gordonka tanszak (2)+6+4

(1)+4+4 Nagybőgő tanszak 4+4

Vokális tanszak

(1)+6 (1)+6 Magánének tanszak (1)+6

Vokális tanszak

(2)+6+4 Népi ének 6+4

Szolfézs tanszak Népzenei ismeretek

Zeneelmélet tanszak Néprajz

Zenetörténet-Zeneirodalom

tanszak Szolfézs

Improvizáció

Fafúvós kamara

(tantárgy) 4

főtantárgy 

esetén: 

2+4
Népi kamarazene (tantárgy)

nem volt 

besorolása, 

mint főtantárgy

Rézfúvós kamara 

(tantárgy) 4

kötelezően/

szabadon 

választható 

tantárgy Népi zenekar

kötelezően/

szabadon 

választható 

tantárgy

Vonós kamara 

(tantárgy) 4

Zenekar (tantárgy)

Kórus (tantárgy)

Akkordikus tanszak

Billentyűs tanszak

kötelezően/

szabadon 

választható

tantárgyak

főtantárgy 

esetén:

2+4

Vonós tanszak

brácsa kivételével:

(2)+6+4

Zeneismeret tanszak

(iskolánkban a zeneismeret 

tanszak tantárgyai csak

kötelezően/szabadon választható tantárgyként 

tanulhatóak)

Kamarazene tanszak

2+4

Vonós és tekerő tanszak

Fúvós tanszak

Pengetős tanszak

Akkordikus tanszak

Ütős tanszak

Zeneismeret tanszak

(iskolánkban a zeneismeret 

tanszak tantárgyai csak

kötelezően/szabadon választható 

tantárgyként tanulhatóak)

Kamarazene tanszak

Fafúvós tanszak

Rézfúvós tanszak

(2)+6+4

(2)+6+4

kötelezően/

szabadon 

választható

tantárgyak

(2)+6+4

(2)+6+4

nincs főtárgy 

oktatása az 

adott 

tantárgyaknak
nincs főtárgy

oktatás az adott

tantárgyaknak

(2)+6+4

(2)+6+4

(2)+6+4

TANSZAK MEGNEVEZÉSEK ÉS ÓRATERVEK "A" TAGOZATON 

AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN

Klasszikus zene műfaj Népzene műfaj



 92 

Új tanszak elnevezés 

 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 2. sz. 

Melléklete szerint 

azokra a tanulókra vonatkozik, akiknek a 

2011/12-es tanévben vagy azt követően 

keletkezett tanulmányi jogviszonya 

Új óraterv

"B" tagozat 

estén

Régi tanszak elnevezés

27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet

Régi óraterv

"B" tagozat 

esetén

Új tanszak elnevezés

27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 2. sz. 

Melléklete szerint

azokra a tanulókra vonatkozik, 

akiknek a 2011/12-es tanévben vagy 

azt követően keletkezett tanulmányi

 jogviszonya 

Új 

óraterv

"B" tagozat

esetén

Régi tanszak elnevezés

27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet

Régi 

óraterv

"B" tagozat

esetén

Furulya tanszak 5+4 Népi hegedű nincs óraszám 

Fuvola tanszak 5+4 Népi brácsa nincs óraszám 

Oboa tanszak 3+4 Népi bőgő, cselló nincs óraszám 

Klarinét tanszak 3+4 Tekerő nincs óraszám 

Szaxofon tanszak

jelenleg

nincs oktatása

Fagott tanszak 3+4

Kürt tanszak 3+4 Népi furulya nincs óraszám 

Trombita tanszak 5+4 Népi klarinét/tárogató nincs óraszám 

Harsona tanszak 3+4 Duda nincs óraszám 

Tuba tanszak 3+4

Hárfa tanszak

jelenleg

nincs oktatása Citera nincs óraszám 

Gitár tanszak 5+4 Tambura nincs óraszám 

Cimbalom tanszak 5+4 Koboz nincs óraszám 

Ütő tanszak 5+4

Harmonika tanszak 5+4

(2+1)+5+4 Zongora tanszak 5+4 Népi cimbalom nincs óraszám 

(1+1)+3+4 
Csembaló tanszak

jelenleg

nincs oktatása Népi harmonika nincs óraszám 

 (1+1)+3+4 Orgona tanszak 3+4

(2+1)+5+4 Hegedű tanszak 5+4
Népi ritmushangszerek

(ütőgardon, dob)

(1+1)+3+4 Brácsa tanszak 1+4

(2+1)+5+4 Gordonka tanszak 5+4

(1+1)+3+4 Nagybőgő tanszak 3+4

Vokális tanszak

(1)+6 (1+1)+5 Magánének tanszak 5

Vokális tanszak

(2+1)+5+4 Népi ének nincs óraszám 

Szolfézs tanszak Népzenei ismeretek

Zeneelmélet tanszak Néprajz

Zenetörténet-Zeneirodalom

tanszak Szolfézs

Improvizáció

Fafúvós kamara

(tantárgy) Népi kamarazene (tantárgy)

Rézfúvós kamara 

(tantárgy) Népi zenekar

Vonós kamara 

(tantárgy)

Zenekar (tantárgy)

Kórus (tantárgy)

Kamarazene tanszak

2+4
Kamarazene tanszak

Zeneismeret tanszak

(iskolánkban a zeneismeret 

tanszak tantárgyai csak

kötelezően/szabadon választható 

tantárgyként tanulhatóak)

4+4 3+4

Zeneismeret tanszak

(iskolánkban a zeneismeret 

tanszak tantárgyai csak

kötelezően/szabadon választható 

tantárgyként tanulhatóak)

Akkordikus tanszak (2+1)+5+4

Vonós tanszak

brácsa kivételével:

(2)+6+4

Ütős tanszak

Rézfúvós tanszak
 (2+1)+5+4 

Fúvós tanszak (2+1)+5+4

Akkordikus tanszak
 (2+1)+5+4 

Pengetős tanszak
(2+1)+5+4

Billentyűs tanszak

TANSZAK MEGNEVEZÉSEK ÉS ÓRATERVEK "B" TAGOZATON 

AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN

zenei pályára készülő növendékek

Fafúvós tanszak  (2+1)+5+4 Vonós és tekerő tanszak

(2+1)+5+4

Klasszikus zene műfaj Népzene műfaj
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Korrepetíció az alapfokú művészetoktatás alapprogramjában meghatározottak szerint: 

 

 

A korrepetíció a zongora, gitár, orgona, harmonika tanszakokat kivéve a hangszeres órák 

anyagához kapcsolódó, kiegészítő foglalkozás. A korrepetíciós órák ideje a szereplésekhez 

kapcsolódva összevontan is felhasználható. 
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3.3. A tanítás rendje 

 

A tanulók órarend szerinti beosztását a tanár minden év szeptember 20-ig köteles leadni az 

intézményvezetőnek, a beosztásban bekövetkezett változásokat pedig 48 órán belül jelentenie 

kell az intézményvezetőnak. 

A tanítási órák védelme érdekében a tanárt, a tanulót az óráról kihívni, vagy az órát más módon 

zavarni nem szabad.  Az iskola intézményvezetőja rendkívüli esetben kivételt tehet. 

A szolfézs csoportok minimum létszáma 6 fő, maximum létszáma 15 fő, mely fenntartói enge-

déllyel húsz százalékkal megemelhető. A 6 fő alá csökkent osztályokat össze lehet vonni. Ha 

tanulmányi szempontból indokolt (pl. zenei pályára, versenyre készülők esetében), az intéz-

ményvezető kisebb létszámú csoportok működését is engedélyezheti. 

A tanulónak tanév közben más tanárhoz való beosztását az intézményvezető a szülő írásban 

benyújtott kérésére csak alapos indok, elsődlegesen pedagógiai szempontok alapján, a tanszak 

– munkaközösség-vezető véleményének kikérése után engedélyezheti, illetőleg rendelheti el az 

átadó és átvevő tanár hozzájárulásával. 

Kötelező tanórai foglalkozásnak számítanak: 

• a zeneiskolai hangversenyek, 

• tanszaki – főtárgyi hangversenyek (hangszeres, énekes), 

• nyilvános közös órák,  

• a hangversenyeket megelőző próbák, 

• a szakmai versenyek (intézményi, városi, megyei, területi, országos, nemzetközi) – az 

induló növendékek kiválasztása a hangszeres tanár javaslata alapján történik, 

• a továbbtanulással kapcsolatos tevékenységek (terempróbák, meghallgatások, előfelvéte-

lik), 

• az esetleges külföldi utak, szereplések. 

3.4.Tanórán kívüli foglalkozások a tanulók részére 

• szakmai versenyek, 

• a zeneiskolai tanulók közreműködése külső rendezvényeken, 

• kulturális bemutatók,  

• tanszaki bemutatók, 

• mesterkurzuson részvétel, 
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• hangverseny látogatások, 

3.5.Az iskola a kötelező tanulási időn túl igénybe vehető szolgáltatásai 

A tanulással összefüggő szolgáltatások: 

• konzultációs lehetőség a tanárokkal a tanulási problémákról, 

• kötetlen tárgyú konzultáció az iskola tanáraival, 

• felkészítés a tanulmányi - szakmai versenyekre, 

• az iskola által szervezett kurzusokon való részvétel, 

• a szakgimnáziumi, főiskolai, egyetemi felvételik előtti szakmai segítségnyújtás, 

konzultációs lehetőség, 

• korrepetitor biztosítása a felvételi vizsgán, 

• könyvtárhasználat, 

• hangszerkölcsönzés. 

4. AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK FORMÁI ZENEI ÉS EL-

MÉLETI TÁRGYAKBÓL 

Az órai munkához szükséges taneszközöket a szaktanár határozza meg. A házi feladat elkészí-

tése, a gyakorlás az órára való felkészülés része. A felszerelés illetve a házi feladat hiányának, 

a felkészülés elégtelenségének következményeiről a szaktanár a tanév elején tájékoztatja a ta-

nulókat, és szüleiket és e szerint jár el. 

A számonkérés formái: 

Szóbeli felelet, írásbeli felelet, röpdolgozat, témazáró dolgozat, félévi- év végi vizsgadolgozat, 

házi dolgozat 

A témazáró dolgozatot 1 héttel előbb be kell jelenteni. 

Az érdemjegyek kívánatos száma: 

A félévi és év végi osztályzat megállapításához minden hónapban értékelünk! 

A félévi (év végi) érdemjegyet az évközi jegyek alapján a tanári gyakorlatnak megfelelően ál-

lapítjuk meg.  

A félévi/év végi vizsga illetve beszámoló keretén belül szerzett érdemjegy hangsúlyosabb. Be-

számítás mértéke szaktanártól/tanszaktól – a tanított tantárgy jellegétől függően történik. 

A dolgozatok, félévi vizsgák pótlása:  

a.) A szaktanárral/tanszak – munkaközösség-vezetővel egyeztetve, a számonkérés időpont-

ját követő két héten belül történik.  
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b.) Igazolatlan hiányzás esetén a szaktanár a dolgozatírást követően, amikor a tanuló a ta-

nítási órán megjelenik, a pótdolgozatot megíratja.  

Hosszabb betegség esetén egyéni megbeszélés alapján lehetséges más módon beszámolót tenni.  

4.1. Az írásbeli beszámoltatások formái, rendje, súlya: 

A tantervi követelmények szükségessé teszik, hogy a szóbeli számonkérés mellett rendszeresen 

alkalmazzuk az írásbeli számonkérést is.  

Ennek formái a következők: 

Témazáró dolgozat: egy-egy témakör végén, az egész téma feldolgozása során szerzett ismere-

tekből, egész órán írt dolgozat. 

Röpdolgozat: az előző óra anyagából írott, rövidebb dolgozat, amely a szóbeli feleltetést he-

lyettesíti. Többnyire az órának csak egy kis részét veszi igénybe. 

Házi dolgozat: meghatározott témából, a szakirodalom önálló feldolgozásával, előre megsza-

bott határidőre elkészített tanulói munka. 

A témazáró dolgozat írását a tanár köteles legalább egy héttel előre bejelenteni, röpdolgozatnál 

ez nem szükséges, mivel egyenértékű a szóbeli felelettel. Házi dolgozatnál a téma nehézségétől 

és a megszabott terjedelemtől függően elegendő időt (1-2 hetet) kell biztosítani a munka elké-

szítésére. 

4.2. Az otthoni felkészüléshez előírt feladatok meghatározásának elvei és korlátai 

Az otthoni felkészülés (házi feladat) célja: 

 Az iskolai tananyag feldolgozásának ki kell egészülnie a tanulók otthoni munkájá-

val, hogy megtanulják, gyakorolják a tanórán feldolgozott anyagot, valamint hogy fejlődjön 

önálló tanulás készségük. 

A házi feladat követelményei: 

• a kapott házi feladat a tanulók számára világos és érthető legyen, 

• olyan mennyiségű legyen, ami nem terheli meg a tanulót erején felül, 

• a tanulók segítséget, eligazítást kell hogy kapjanak a munka elvégzéséhez, 

• pontosan meg kell jelölni a megtanulásra és gyakorlásra szánt tananyag helyét és meny-

nyiségét, az elvárt terjedelmet, 

• egyértelműen el kell választani egymástól a kötelezően elvégzendő feladatokat, 

• a feladatok változatosak legyenek, ezzel is ösztönözve a tanulókat azok elvégzésére. 

Tanulóinkat nem terheljük túl, hogy ne vegyük el tanulási kedvüket elvégezhetetlen mennyi-

ségű házi feladattal. 
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5. A TANULÓ ÉRTÉKELÉSE 

5.1. Az ellenőrzés - értékelés rendszere a tanítás-tanulás folyamatában: 

Bár e két tevékenység tartalma és funkciója nem azonos, ennek ellenére célszerű egységben 

kezelni, mivel a valóságban is szorosan összekapcsolódnak. Az ellenőrzés célja a lényeges, 

megbízható és érvényes információk szerzése, az értékelés pedig ezeknek az információknak a 

követelményekhez való viszonyítása, elemzése. Úgy is fogalmazhatunk, hogy az ellenőrzés 

biztosítja az értékelés „nyersanyagát”. 

Az értékelés típusai: 

• helyzetfeltáró (diagnosztikus) 

• formáló-segítő (formatív) 

• összegző, minősítő (szummatív) 

A folyamatos ellenőrzés és értékelés pedagógiai célját csak akkor éri el, ha igazságos, tárgyila-

gos és nem utolsó sorban jóindulatú.  

Iskolánk értékelési rendszere - a legfontosabb alapelvből, a gyermekközpontúságból követke-

zően - személyre szóló, fejlesztő, nyílt, rendszeres, a személyiségi jogok tiszteletben tartásával 

történik.  

Iskolánkban fontos célnak tartjuk, hogy minden növendékünk lehetőségeinek optimumáig jus-

son hangszeres tudásban, érzelmi és értelmi fejlődésben. Egymás megértésére, elfogadására 

neveljük tanítványainkat. A másik fél munkájának megbecsülése, tisztelete vezérli tanárainkat 

is, így az oktatás jó hangulatú, eredményes. 

5.2.Az ellenőrzés-értékelés céljai, alapja, feltétele 

Az ellenőrzés illetve értékelés céljai: 

• a személyiség fejlesztése, 

• az önértékelési képesség kialakítása. 

Értékelésre a tanulási folyamat minden fázisában szükség van. 

Az ellenőrzés vagy értékelés alapja:  

• a tantárgyi programokban megfogalmazott követelmény 

Az ellenőrzés illetve értékelés feltétele: 

• tantárgyi követelmények alapos ismerete, 

• a tantárgyi követelmények jó körülhatárolása, 

• a tantárgyi követelmények közzététele a gyerekek és a szülők körében, 
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• a gyerekek személyiségének ismerete. 

5.3.Az értékelés alapelvei: 

Folyamatosan odafigyelünk, hogy iskolánkban az értékelés legyen: 

• folyamatos, kiszámítható, tervszerű, így a tanuló számára a nem kampányszerű ellenőrzés 

természetessé válik, így elkerülhető a feszült légkör, 

• sokoldalú, ne csak a tantárgyi tudást, hanem a fejlődést, az ismeretek megfelelő alkalma-

zását is értékelje, 

• változatos, vizsgálja a neveltségi szintet, vegye figyelembe az életkori sajátosságokat, 

személyiségtípusokat is, 

• konkrét, tárgyszerű, objektív, tárja fel a hibák okait, adjon kiküszöbölési javaslatot, 

• pozitív: támaszkodjék a pozitívumokra, serkentse további erőfeszítésekre a diákokat, 

tartsa életben az egészséges munkakedvet. 

5.4.Az értékelés funkciói iskolánkban: 

Az értékelés: 

• Az elvárt ismeretekhez való viszony kontrolljának eszköze, 

• Az elvárt képességek mérésének eszköze, 

• Az előrehaladás mérésének eszköze, 

• A folyamatos munka visszajelzésének eszköze, 

• A többiekhez képest kialakult relatív helyzet meghatározásának eszköze, 

• Motivációs tényező. 

Mindezek miatt iskolánkban az alábbi értékelési követelmények a mérvadók: 

• Legyen egységes, áttekinthető, 

• Teremtsen azonos feltételeket, 

• Jelezze a sikert és a kudarcot, 

• Jutalmazza a szorgalmat, munkakedvet, 

• A tanuló és szülei számára egyaránt jelezze a tanuló helyzetét. 

5.5.Az értékelés formái: 

Személyes, verbális értékelés: 

 A tanári személyes, verbális értékelés jellege korrigáló, segítő, tanácsadó, orientáló.   

Módjai: 
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• A pedagógus személyiségéből fakadó - a találkozásokkor szinte minden pillanatban jelen 

lévő - a helyes-helytelenre vonatkozó szabályozó megnyilvánulásai, 

• a tanár-diák közösen végzett tevékenységeiben megjelenő tudatos, rendszeres szóbeli ér-

tékelés, 

• A pedagógus hosszabb beszélgetése szülővel, növendékkel - helyzetfeltárás. 

5.6. A teljesítmény, tudás értékelése: 

Pedagógusaink a tantervek alapján értékelnek. A számonkérések konkrét módjait a tantervek, 

a pedagógiai program idevonatkozó részei, ill. az éves tanszaki – munkaközösségi munkatervek 

tartalmazzák. 

5.7. Az értékelés módjai: 

Pedagógiai elveinkkel összefüggésben tanáraink havonta értékelik növendékeinket. A havon-

kénti értékeléstől pedagógiailag indokolt esetben a tanár eltekinthet. Az érdemjegyekről a ta-

nuló szülőjét a tájékoztató füzet útján tájékoztatjuk.  

Félévkor a szaktanár dönt a tanuló érdemjegyéről. Indokolt esetben a félévi osztályzat 1 jeggyel 

fel- vagy lefelé eltérhet a havi részjegyek átlagától. Az év végi vizsga jegyére a javaslatot a 

vizsgabizottság teszi meg. 

Év végén az érdemjegyekről - a növendék év végi vizsgája és egész évi munkája alapján - a 

szaktanár dönt. Elégséges (2) osztályzat a tananyag legalább 30 %-ának elsajátítása esetén ad-

ható.  

Az értékelésnél a Nemzeti Köznevelési Törvény 54.§. (2) bekezdésében megfogalmazott érté-

kelési, osztályzási skálát alkalmazzuk iskolánkban: 

Érdemjegyes értékelés (a tanuló tudásának értékelésére): 

• 5 (jeles), 4 (jó), 3 (közepes), 2 (elégséges), 1 (elégtelen) 

Növendékeink szaktudását minden tárgynál, minden évfolyamon érdemjeggyel értékeljük.  

A tanulmányi átlagba a szorgalom jegy nem számít bele. 

A sajátos nevelési igényű tanulók értékelésére külön jogszabály vonatkozik. 
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5.8.Az érdemjegyek tartalmi meghatározása: 

5 (jeles) Az osztályában előírt tananyagot - zenei adottságainak megfelelően - maximáli-

san teljesíti. Fejlődésében kiegyensúlyozott, szerepléseire megbízhatóan felkészül. Amennyi-

ben a tanuló dicséretben is részesül, a „jeles” értékelést „kitűnő”-re kell változtatni. 

4 (jó) A tananyag alapvető részeit megbízhatóan tudja, apró bizonytalanságai vannak. Mind-

emellett szép zenei megoldásokra képes. 

3 (közepes) A tananyagot pontatlanul, hiányosan, csak részben sajátítja el. A legalapvetőbb 

ismereteket még elfogadható eredménnyel alkalmazza. 

2 (elégséges) A tantervi követelményeknek csak súlyos hiányokkal tesz eleget, tulajdonkép-

pen a továbbhaladáshoz szükséges jártassággal nem rendelkezik. Zenei megoldásai még tanár 

segítségével sem sikeresek. 

1 (elégtelen) Képtelen vagy nem áll szándékában az elvárható minimum szint teljesítése. 

5.9. A tanuló szorgalmának értékelése 

A szorgalom értékelésének elvei: 

A szorgalom értékelésében alapvető a növendék tanuláshoz, gyakorláshoz való  viszonya. A 

szorgalom értékelése havonta, félévkor és év végén történik. A félévi és az év végi értékelés 

összegző jellegű. 

Érdemjegyes értékelés (a tanuló szorgalmának értékelésére): 

• 5 (példás), 4 (jó), 3 (változó), 2 (hanyag) 

A szorgalom értékelésének szempontjai: 

Példás (5), ha a tanuló 

• tanulmányi munkája céltudatos, törekvő, igényes, 

• felkészülése igényes, rendszeres, 

• a tanórákon aktívan részt vesz.  

A tanuló példamutató/ kiemelkedő szorgalmáért szaktanári/tanszakvezetői dicséretben is része-

sülhet. Ebben az esetben az év végi szorgalom jegynél a jeles helyére "kitűnő" kerül, hasonlóan 

a tanulmányi érdemjegyhez. 

Jó (4), ha a tanuló 

• Tanulmányi munkája törekvő, 



 101 

• a tanórán figyelme elkalandozik, 

• Felkészülése nem teljes, 

• Néha ösztökélni kell, 

• Ösztönzésre dolgozik, 

• Az óráról többször késik. 

Változó (3), ha a tanuló 

• Tanulmányi munkája ingadozó, 

• felkészülése rendszertelen, 

• Felszerelése gyakran hiányos, 

• 1-3 igazolatlan órája van. 

Hanyag (2), ha a tanuló 

• Tanulmányi munkája lassú, szétszórt, 

• munkája, gyakorlása megbízhatatlan, gondatlan, 

• 3-nál több igazolatlan órája van. 

6. A TANULÓ JUTALMAZÁSA, BÜNTETÉSE 

Jutalmazás és büntetés: 

A jutalmazás és a büntetés az értékelés sajátos formái, fontos pedagógiai eszközök. 

Jutalmazás: 

Jutalmazásban részesül az a tanuló, aki a művészeti iskolai élet valamely területén tartós és 

kiemelkedő teljesítményt nyújt. 

 Jutalmazási szempontok iskolánkban: 

• tartós és kiemelkedő tanulmányi munka (képességhez mérten) 

• példamutató szorgalom 

• szakmai tanulmányi versenyeken elért kimagasló eredmény 

• sikeres felvételi magasabb zenei tanulmányokra  

• a város, megye kulturális életében való szereplés, fellépés 
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A tanév végi jutalmazás formái iskolánkban: 

• szaktanári dicséret kiemelkedő szorgalomért: 

• szaktanári dicséret: 

Kiemelkedő tantárgyi előmeneteléért. 

• szaktanári dicséret: 

Az a tanuló, akinek az évközi jegyei jelesek. A tanév során legalább 3 fellépésen(is-

kolai vagy azon kívül) vagy helyi, megyei, regionális versenyen részt vett. 

• tanszak – munkaközösség-vezetői írásbeli dicséret: 

Az a tanuló, akinek az évközi jegyei jelesek, valamint a tanév során megyei, regi-

onális, szakmai tanulmányi versenyeken elért 1., 2., 3. helyezést. 

• intézményvezetői dicséret: 

Az a tanuló, akinek az évközi jegyei jelesek, valamint országos, nemzetközi szak-

mai tanulmányi versenyen vagy nagyszabású rendezvényen szerepelt és méltón 

képviselte iskolánkat. 

 

A dicséreteket a tanulók körében ismertetni kell.  A szorgalmas és kiváló eredményt elért tanuló 

intézményvezetői, tanszak- munkaközösség-vezetői és szaktanári dicséretét be kell vezetni a 

naplóba, a törzslap és a bizonyítvány „Jegyzet” rovatába is. 

Intézményvezetői dicséretben részesült tanulót az évzárón az intézményvezető „Elismerő okle-

vél”-lel, tárgyjutalommal vagy más módon is megjutalmazhatja. 

Büntetés: 

Büntetésben részesül az az iskolai növendék, aki a házirendet megszegi, az iskolai élet normáit 

sértő magatartást tanúsít, s akinél a nevelői kérés, figyelmeztetés, segítő szándékú beszélgetés 

sem vezet eredményre.  A fegyelmező intézkedések alkalmazásánál a fokozatosság elve érvé-

nyesül, melytől - indokolt esetben - el lehet térni. Nem cél a büntetés.  A büntetésnevelési esz-

köz, ezért megtorló vagy megalázó nem lehet, nem bélyegezheti meg a tanulót.  A büntetés 

mindenkor alkalmazkodjon a tanuló életkori sajátosságaihoz és álljon arányban a terhére felrótt 

magatartással. 

Büntetési fokozatok: 

• Szaktanári figyelmeztetés (szóban vagy írásban) 

Helytelen magatartás vagy a tanulmányi kötelezettségek elhanyagolása esetén 
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• Szaktanári intés (írásban)  

A fegyelmezetlenség, mulasztás ismétlődésekor 

• Intézményvezetői figyelmeztetés 

Súlyos vétség esetén 

• Intézményvezetői intés 

Az iskola egészét érintő súlyos vétség esetén 

• Intézményvezetői megrovás 

Az iskola egészét érintő súlyos vétség ismétlődésekor vagy nagyon súlyos esetben 

Fegyelmi eljárás  

A Nemzeti köznevelési törvény 58-59. §-a szabályozza a tanulók fegyelmi és kártérítési fele-

lősségét. Ez alapján a fegyelmi büntetés lehet: 

• megrovás 

• szigorú megrovás 

• meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése illetve megvonása 

• áthelyezés másik iskolába 

• eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától 

• kizárás az iskolából 

A jogerős fegyelmi határozatot a főtárgyi naplóba, az ellenőrzőbe és az anyakönyvbe is be kell 

jegyezni. 

Az értékelésnél figyelembe kell venni a dicséreteket és büntetéseket is. A jutalmazás és büntetés 

alkalmazásánál - indokolt esetben - nem kell a fokozatok betartásához ragaszkodni.  A jutalma-

zásokat és büntetéseket a főtárgyi naplóba is be kell vezetni. 

Az értékelésre, osztályzásra vonatkozó irányelveket, valamint a jutalmazási és büntetési foko-

zatokat a tanév elején a növendékekkel, valamint a szülőkkel ismertetni kell. 

 

7. A TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKE-

DÉSEK 

A szociális hátrányok enyhítésében nagy szerepet tulajdonítunk annak, hogy minden gyermek 

számára egyenlően jó feltételeket, gazdag anyagválasztékot, jó felszerelést, kiváló személyi 

feltételeket biztosítsunk, ugyanis ez a legfontosabb feltétele a pedagógiai program eredményes 
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megvalósulásának. A Térítési-, és tandíj szabályzatban foglaltak szerint szociális rászorultság 

esetén térítési-, illetve tandíj kedvezmény vagy hátrányos, halmozottan hátrányos, testi, érzék-

szervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, autista tanuló esetében mentesség adható. 

A növendékek részére a hangszerparkunkból hangszerkölcsönzési, kottatárunkból kotta-, kiad-

vány kölcsönzési lehetőséget biztosítunk. 

A sajátos nevelési igényű tanulóink számára a terembeosztások készítésekor nagy gonddal 

vesszük figyelembe igényeiket (pl. látássérült növendékünk hangszeres órája illetve kötelező 

tárgyi óráját a földszinti termekbe szervezzük). 

 

8. TÉRÍTÉSI DÍJ-, TANDÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 

 

Az Nkt. 83.§-a (2b) bek. b) pontjáról 

„Az oktatási központ…meghatározza a  tankerületi központ által fenntartott köznevelési intéz-

ményben kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályait, a szociális alapon adható 

kedvezmények feltételeit…” 

 

(Iskolánk honlapján közzétesszük.) 
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VII. NEVELÉSI PROGRAM KÖZÉPFOKON 

1. A ZENEMŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUMBAN FOLYÓ NEVELŐ-

OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, 

ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI 

1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai 

Legfontosabb alapelvünk a gyermekközpontú zeneoktatás. Célunk olyan iskola kialakítása, 

ahol tanulóink jól érzik magukat. Alapfeladatnak tekintjük a nevelés-oktatás mellett tanítvá-

nyaink teljes személyiségének alakítását. A teljes ember neveléséhez hozzátartozik olyan alap-

vető értékek ismerete és gyakorlása, mint bizalom, szépség, jóság, együttélés, együttműködés, 

család, szeretet, tolerancia. 

Szakmai igényességre, kitartásra, küzdeni tudásra neveljük tanítványainkat. Azt szeretnénk el-

érni, hogy megtanulják felismerni a dolgok fontosságát; rangsort tudjanak felállítani értékes és 

kevésbé értékes között. 

Az iskolánkban folyó zenei nevelés célja és jelentősége többirányú. A zene szerkezeti, formai 

logikájával alakítja a gondolkodást, megtanít az összefüggések felismerésére, áttekintésére. A 

hangszerkezelési technikán keresztül célszerűen rendezett mozgásokra nevel. A zene tartalmi 

mondanivalója, emocionális hatása neveli az érzelmi képességeket, tágítja az esztétikai befoga-

dóképességet. A zene tanulásához szükséges kitartó munka hat az akarati képességekre, fej-

leszti a többirányú koncentrációt. A társas muzsikálás, a zenei élmények közös átélésének útján 

fejleszti, erősíti a közösségi szellemet. 

A csoportok együttzenélése során az egyén felelős a közösség teljesítményéért. Fontos célunk, 

hogy kedvet ébresszünk növendékeinkben a zenetanuláshoz, felkeltsük érdeklődésüket, ösztö-

nözzük őket, hogy majd egy hosszú úton, kitartó munkával eljussanak a zene értéséhez és érté-

keléséhez. Barátokra, társakra tehetnek szert, akik egész életútjukon végigkísérhetik őket. 

A középfokú zeneoktatás legfontosabb feladata az értékes zene iránti érdeklődés felkeltése, a 

zene alapjainak elsajátíttatása, zeneértő és - szerető emberek nevelése. Célunk, hogy növendé-

keink szüleikkel és a többi felnőttel együtt fontosnak tartsák a zenét, a zenélési alkalmakat, a 

zenetanulást, a zenei nevelést, hisz ez az ő életük, mindennapjaik részévé kell, hogy váljon. A 

zenei pályára alkalmas növendékeket részesítsük szakszerű tehetséggondozásban, készítsük fel 

pszichikai, zenei és technikai téren egyaránt. Iskolánk nyújtson lehetőséget sok szereplésre, 

igény szerint versenyzésre. 
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Azt, hogy milyen zene veszi körül a gyerekeket mindennapjaikban, a tanároknak nem áll mód-

jukban állandóan figyelemmel kísérni és befolyásolni. Eltiltani nem lehet növendékeinket bi-

zonyos zenék meghallgatásától, de nevelnünk kell őket a jó és értékes zenék meghallgatására 

is. Ezt tudjuk elérni, ha minél több zenei stílussal, zenei korszakkal ismertetjük meg növendé-

keinket, felkeltjük figyelmüket és lehetőséget adunk számukra, hogy azután ők választhassanak 

az őket megérintő, nekik tetsző - lehetőleg értékes - zenei anyagból. 

A tanár szakmai és emberi felkészültsége döntő jelentőségű, hiszen neki kell megítélnie az át-

adás mértékét, metodikáját. Semmit sem tud a pedagógus igazán átadni, ha nem készül fel rá 

megfelelően. Tanulni kell, ha valaki lépést akar tartani a fejlődéssel, folyamatosan meg kell 

újítania önmagát. Csak úgy tudja átadni tanítványainak a zene iránti szeretetet, az abból fakadó, 

egész életre szóló élményt. 

A zenepedagógusoknak van egy óriási előnyük: a tanórán kettesben lehetnek tanítványukkal. 

Csak ők ketten! A tanár teljes személyiségével a tanítványáé, csak őt hallgatja, egyedül őrá 

figyel. Az ő egyéni fejlettségéhez, tehetségéhez igazodhat mindenben, a módszer megválasztá-

sával, stílusával, hangnemével. 

Elengedhetetlen, hogy a tanárok egész munkájuk során megőrizzék a tanulók tiszteletét, rokon-

szenvét, mert ezáltal a tantárgy - ez esetben a zene – iránti rokonszenvüket őrzik meg. Alaposan 

és hittel kell tanítani! 

A célok megvalósítása érdekében a speciális hangszeroktatás korszerű módszereit alkalmazva 

értünk és érünk el fejlődést. Bízunk abban, hogy továbbra is jól megalapozott és perspektívájá-

ban reményekre jogosító eredményeink születnek. Az eredmények láttán ösztönözni és köve-

telni is könnyebb, érzékeltetni lehet, hogy a befektetett munka megtérül. Tanulóink komoly 

energia-befektetéssel jutnak jó eredményhez, sikerekhez és ezáltal válnak zeneértő, a zenében 

jól tájékozódó, az élet disszonanciáit harmóniában feloldani képes emberekké, majdan gyakorló 

művésszé, a jövő zenepedagógusaivá. 

1.2. A zeneművészeti tevékenység oktatásának cél-, feladat- és követelményrendszere 

Iskolánk a NAT szellemiségének megfelelően kívánja folytatni oktató-nevelő tevékenységét. 

Célunk, hogy a helyi adottságok figyelembevételével közvetítsük közös európai és nemzeti ér-

tékeinket. 

Olyan kompetencia alapú tudást kívánunk kialakítani, amelynek birtokában tanulóink alkal-

massá válnak a változó világ elvárásaihoz való alkalmazkodásra és saját sorsuk sikeres alakítá-
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sára. Ez a tudás valós, életszerű helyzetekhez köthető, és a mindennapi életben jól alkalmaz-

ható. Ennek megvalósításához elengedhetetlennek tartjuk a korszerű módszertani és tanulás-

szervezési eljárások- pl. differenciálás, kooperatív technika- alkalmazását. 

Iskolánk kiemelt feladatnak tekinti az ifjúság zenei pályára történő irányítását, a pályamódosí-

tók segítését és a felnőtt életre, a társadalmi beilleszkedésre való felkészítést. Kiemelt figyelmet 

igényel a rugalmasság és együttműködési képesség kialakulásának elősegítése, a szociális és 

állampolgári kompetencia fejlesztése minden egyes tantárgy bevonásával. 

Pedagógiai munkánkban azonos jelentőséget tulajdonítunk a tanításnak és a nevelésnek. 

Az erkölcsi nevelés területei: 

• Az élet tisztelete és védelme. A természeti környezet megóvása 

• Az ember testi és lelki egészsége. Az egészség megőrzésének fontossága. 

• Gazdálkodás az idővel, emberi energiával. 

• Az egészséges és kulturált életmód iránti igény 

• Az önismeret, a saját személyiség, tehetség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés, ön-

bizalom). Felelősségvállalás saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, szorgalom, 

kreativitás). 

• Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra,  

• Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Fegyelem és önfegyelem. 

• Törekvés az előítélet-mentességre, a konfliktusok kezelésére, készség a megegyezésre, a 

társadalmi tolerancia megalapozása 

• Környezettudatosságra való nevelés 

 

Az intellektuális nevelés területei: 

• A világ megismerésének igénye. Igény a folyamatos önművelésre, az értékelés és önér-

tékelés, valamint az önálló tanulás képességének kialakítására. Az állandó kíváncsiság 

ébrentartása, fejlődni akarás, mint a művészi fejlődési folyamat egyik kulcsmomentuma. 

Az olvasóvá nevelés: az önálló ismeretszerzésre való igény kialakítása 

Kreativitásra nevelés: a kreativitás ösztönzése, fejlesztése, a kíváncsiság, a játék öröme, kez-

deményezőkészség… 
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Zenésszé, zeneszerető emberré nevelés: 

A mindennapi élet követelményeinek és az előadóművész-karrier lehetőségének összeegyezte-

tése, az egész életen át tartó aktív, fejlődő, formálódó zenész életforma igényének kialakítása. 

A más pályát illetve társszakmát választóknál a zenét szerető, hobbiszinten művelő, rendszeres 

koncertlátogató, a művészeteket befogadó életforma kialakítása. 

Az iskolánkban folyó oktató és nevelő munka feladata, hogy a felsorolt értékek mentén segítse 

tanulóink fejlődését. Ezt szolgálják a nevelési program különböző fejezeteiben később megha-

tározásra kerülő tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek, valamint az e tevékenységhez 

kapcsolódó folyamatos értékelés. 

Nevelési céljaink megvalósítását akkor tekintjük sikeresnek, ha iskolánk végzős diákjainak a 

középiskolai tanulmányok végén: 

• Minden tartárgyból megfelel a középfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben meghatáro-

zott továbbhaladás feltételeinek. 

• Rendelkezik olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és jártas-

ságokkal, amelyek képessé teszik őt arra, hogy a munkába álláshoz és a felsőfokú tanul-

mányokhoz támasztott követelményeknek megfeleljen. 

• Ismeri a kulturált viselkedéshez az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a közös-

ségben éléshez szükséges viselkedés és magatartásformákat. 

• Hasznos tagjává válik társadalmunknak, ismeri és alkalmazza a társas együttélés elemi 

szabályait. Toleranciát és megértést tanúsít embertársaival szemben. 

2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS 

FELADATOK 

„A tehetséget nem lehet teremteni.  

A talajt, a lehetőséget lehet teremteni,  

ahol a tehetség kibontakozhat, kialakulhat.”  

Neuhaus 

Növendékeinknek módjukban áll teljes személyiségüket fejleszteni. Ezt a fejlődést a gyerekek 

szükségleteinek, törekvéseinek és érdeklődésének mindenkori koherenciája is szabályozza.  

A személyiség fogalma magában hordozza a képességek, készségek, az intelligencia és az etikai 

érzékenység összességét. A személyiség kialakulása folyamatos. Függ a genetikai adottságok-

tól és befolyásolják bizonyos környezeti hatások – család, iskola, baráti kör. A gyermekkorban 

megalapozott személyiség összetevői mélyen beépülnek a tudatba. A zenetanulás intenzíven 
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fejleszt számos képességet, transzferhatása más tudományokra és művészetekre egyértelmű, 

így a zeneművészeti szakgimnáziumban folyó zenei szakmai és közismereti képzés együtt te-

remti meg hosszútávon az életminőség pozitív változásának lehetőségét. Alapvető készségeket, 

kompetenciákat alakít ki.  

Iskolánk nagy hangsúlyt fektet a tanulók személyiségfejlődésének elősegítésére, nyomon kö-

vetésére. Ezt a fejlesztést a gyerekek szükségleteinek, törekvéseinek és érdeklődésének min-

denkori koherenciája mentén kívánjuk megteremteni. 

A zenei neveléssel a kompetencia-hálóban a következő személyiségjegyeket alapozzuk meg, 

fejlesztjük:  

1. Önismerettel összefüggő kompetenciák:  

o érzelmek tudatos felismerése 

o önállóság, autonómia  

o identitás, hitelesség  

2. Önszabályozás:  

o érzelmek kezelése  

o felelősségvállalás  

o törődés, tekintet másokra  

o tolerancia  

3. Énhatékonyság érzése:  

o pozitív önértékelés  

o konstruktív self-érzékelés  

4. A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek:  

o információkezelés  

o problémakezelés  

o kritikai gondolkodás  

o szabályalkotás, szabálykövetés  

o kreativitás, környezettudatos magatartás  

5. Társas kompetenciák:  

o empátia  

o kommunikációs készségek  

o együttműködés  

o konfliktuskezelés  

o segítségkérés  
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o visszautasítás  

o társadalmi részvétel  

Az egyéni képzés keretein belül elsajátított tudást felhasználva a tanuló tagja olyan közösség-

nek/közösségeknek (kamaraegyüttesnek) melyekben a – kamarazenéléshez nélkülözhetetlen – 

figyelemmegosztáson, egymáshoz való alkalmazkodáson keresztül fejlődnek társas kompeten-

ciái. Az együttmuzsikálás adta biztonságérzet pedig az esetleges szorongások, gátlások felol-

dását segíti. 

Az egyéni képzés különleges lehetőségeit kihasználva mód nyílik az individuális képességek 

maximális fejlesztésére és a továbbtanulásra való felkészítésre. A szakgimnáziumban tansza-

kainkon növendékeink részére foglalkozásokat szervezünk: közös órák, hangversenyek, kurzu-

sok, társintézmények látogatása formájában, ahol a tapasztaltabb tanárok, szaktanácsadók, fő-

iskolai tanárok foglalkoznak a növendékekkel. A személyiségfejlesztés szorosan összefügg a 

tehetséggondozással. A tanulmányi versenyekre, fesztiválokra, felsőfokú intézményekbe való 

felkészítés, felkészülés célja minden esetben a tanuló képességeinek és készségeinek, azaz sze-

mélyiségének komplex fejlesztése. 

3. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK 

Az oktató-nevelő tevékenység egyik pedagógiai alapfeladata a személyiségfejlődés segítése: 

„A személyiségfejlesztés az önfejlődés elősegítése, a belső lehetőségeket kicsalogató és azokat 

társas kapcsolatokban kipróbáló öntapasztalás folyamata, melynek során arra építünk, ami a 

személyiségünkben lehetőségként adott. Olyan élményekkel szolgáljuk e fejlesztő munkát legin-

kább, amelyben a gyermek önmaga rájöhet arra, hogy mire képes.” 

(Bagdy Emőke) 

Minden ember tehát egyedi, veleszületett személyiségvonásokkal jön a világra. Ezek a szemé-

lyiségjegyek a környezet és nevelés hatására változnak, fejlődnek. Az egyén veleszületett sze-

mélyiségjegyeire kell építeni a személyre szabott fejlesztő munkát. 

A személyiségfejlesztés leghangsúlyosabb feladata az érzelmi és értelmi kompetencia, a szoci-

ális érzékenység, a közösségi kompetencia, a szakmai kompetencia fejlesztése, az egészséges 

és kulturált életmódra nevelés, összességében a pozitív egyéni értékrend kialakítása. 

A személyiségfejlesztésre serkentően hat a személyes motiváció (pl.: szuverenitás, önbecsülés, 

önbizalom…) 

A művészeti nevelés a leghatékonyabb személyiségformáló eszköz, ugyanis érzelmeken ke-

resztül hat az értelemre, az ismeretek, a készségek, a képességek, a jártasságok, az attitűdök 
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megszerzését, rögzítését az alkotó munka folyamata által biztosítja. („egyéni” tehetséggondo-

zás részbe) 

A komplex személyiségfejlesztés egyik fontos tényezője a közösség fejlődésének segítése. A 

közösségfejlesztés szintén igen szerteágazó terület. Magában foglalja a csoportlétre, szervezeti, 

társadalmi létre való együttműködési, kötődési, közösségi képességeket, az érdekérvényesítő 

képességet, a vezetési, versengési képességeket is. 

A személyiségfejlesztés iskolai közösségben történik. Az iskolai oktató-nevelő munka tehát 

nemcsak az egyén önmagához mért fejlesztését, helyes önértékelését foglalja magában, hanem 

a közösséghez való viszonyának fejlesztését, a sikerek és kudarcok közös feldolgozását, a mo-

tivációs bázis újabb és újabb közösségi élménnyel történő állandósítását is. 

A műhelygyakorlatok lehetőséget biztosítanak arra, hogy a tanulók kiscsoportos foglalkozás 

keretein belül felismerjék a közösség erejét. Az együtt alkotás fejleszti az alkalmazkodó képes-

séget, a szocializációs, a kommunikációs készséget. A tanulók felelősnek érzik magukat társaik 

sikeréért empátiájuk, segítőkészségük elmélyül. A tudatos és fegyelmezett alkalmazkodás vál-

lalásával fejlődik az együtt gondolkodás élménye. A hibák megbeszélése, a bírálat, a jó megol-

dások megerősítése, az egyéni teljesítmény mások produktumaihoz való viszonyítása hozzájá-

rul a reális énkép kialakulásához, az értékítélet objektivitásához. Az osztályközösségekben, az 

iskolai diákéletben való aktív részvétel a felnőtt társadalomba való beilleszkedést készíti elő, a 

közösségi szolgálat pedig segíti, hogy tanulóink a tágabb társadalmi környezetére szociálisan 

érzékenyen reagáló, a közösségért tenni akaró- és képes fiatalokká érjenek.  

4. KAPCSOLATRENDSZER – AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETEI, 

FORMÁI 

Az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok, a szülő, tanuló, pedagógus 

együttműködésének formái: 

Iskolánk tantestülete kiemelt feladatának tartja az oktatási – nevelési feladatok eredményessége 

érdekében a szülő, a tanuló és a pedagógus együttműködését. A szakgimnáziumban szülői szer-

vezet működik. Ez a szervezet segíti, támogatja az iskola feladatainak megvalósítását, lehető-

séget teremt a hatékony együttműködésre.  
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Szülői szervezet 

Az egyes szakgimnáziumi osztályokban tanuló diákok szülei (törvényes képviselői) közül a 

tanév első szülői értekezletén önként jelentkező szülő (törvényes képviselő) lesz Szülői 

szervezet tagja. A Szülői szervezet tagjai az első értekezletükön meghatározzák Munkatervüket 

az iskolai Munkaterv alapján valamint megválasztják maguk közül munkaközösségük 

elnökségét. A Szülői szervezet részt vesz az iskola dokumentumainak véleményezésében, az 

iskolai programok szervezésében, lebonyolításában. Véleményüket, észrevételüket az 

intézményvezető felé írásban teszik meg. 

Az iskola vezetése és tanárai fontosnak tartják, hogy a velük kapcsolatban állók minél szélesebb 

körben kapjanak információt az intézmény működéséről, elért eredményeiről, tervezett prog-

ramjairól. Az iskolánk honlapja, a www.hermannzenesuli.hu, mely még szélesebb körben teszi 

lehetővé iskolánk bemutatását. 

Minden oktató-nevelő munka eredményességének fő meghatározója a családi háttér. Eredmé-

nyes pedagógiai munka elképzelhetetlen szülői segítség és támogatás nélkül. Az intézménynek 

ismernie kell a szülők elvárásait, igényeit és véleményét. De a szülőnek is ismernie kell az 

iskola elvárásait, igényeit. Ezeknek konzisztenciája teremti meg a tanulók számára az eredmé-

nyes tanulás lehetőségét. 

A szülő, a tanuló, az iskola együttműködési formái, azonban csak azok belső tartalmával - a 

beszélgetések őszinteségével, a bizalommal - együtt tölthetik be azt a szerepet, mely hozzásegíti 

az iskolát és tanulóját a harmonikus, eredményes együttműködéshez, tanuláshoz. 

A zeneoktatásban meghatározó elem a személyes kapcsolat mind a tanár-diák, mind a tanár-

diák-szülő viszonylatban. Feladatunk az ezekben a kapcsolatokban esetlegesen felmerülő prob-

lémák koordinálása, gyors, lényegre törő kezelése, hiszen a szülők egyetértése, megértő támo-

gatása nélkül elképzelhetetlen munkánk sikere, céljaink megvalósítása. Kapcsolatunk a szülők-

kel nyitott, partneri, hiszen a zenei nevelés szülői háttér nélkül csak igen nehezen valósítható 

meg. Évente 2 alkalommal tartunk szülői értekezletet, de ezen felül is rendszeres személyes 

kapcsolatban állunk a szülőkkel, növendékeink érdekében.  

  

http://www.hermannzenesuli.hu/
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A kapcsolattartás formái: 

együttműködés formái  érintett személyek  lehetséges ideje  

kötetlen beszélgetés  tanuló, szülő, tanár  a tanítási órák előtt és után, 

előzetes egyeztetéssel, il-

letve szükség esetén telefo-

non  

fogadó óra  tanuló, szülő, tanár, iskola-

vezetés (ig. ig.h)  

az iskolai munkatervben 

meghatározott időben, elő-

zetes egyeztetés alapján  

hangversenyek, rendezvé-

nyek utáni kötetlen beszél-

getés  

tanuló, szülő, tanár, iskola-

vezetés  

hangversenyek, rendezvé-

nyek után 

szülői értekezlet  szülő, tanár, iskolavezetés  előre meghirdetett időpont-

ban a nevelési értekezleteket 

követően, ezen felül igény 

szerint  

szülői szervezet  szülő, tanár, iskolavezetés  alkalomszerűen 

 

A szülők és tanárok együttműködése az alábbi fórumokon történik: 

A szülői értekezleteken: 

• az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről; 

• az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról; 

• a tanulók egyéni teljesítményeiről, magatartásukról; 

• az osztályközösséget érintő kérdésekről; 

• a tanszakon - munkaközösségekben várható eseményekről (versenyek, meghallgatások, 

szereplések, vizsgák); 

• Az állami vizsgákról (érettségi, szakmai vizsga), továbbtanulásról; 

• a használt kottákról, kiadványokról; 

A szülői kérések, vélemények, javaslatok összegyűjtése a szülői értekezleten történik, azok to-

vábbítása az iskola vezetése felé az osztályfőnök feladata.  

A fogadó órákon: 

• tanári egyéni fogadóórákon a tanulók aktuális tanulási, magatartási problémáinak meg-

beszélése; 

• a szakgimnáziumban előfordulhat, hogy akár a szülő (távoli lakhely), akár a pedagógus 

akadályoztatása esetén a tanulóval kapcsolatos észrevételek, problémák megbeszélése te-

lefonon történik 

Az írásbeli tájékoztató keretében:  

 elsősorban a növendékek hiányzásaival kapcsolatos értesítés a szülők felé, melyet szóbeli 
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megbeszélés kell, hogy kövessen. 

A szülői értekezleteket, fogadóórákat az iskola éves munkatervében rögzítjük. 

 

Ügyintézés, fogadó nap, fogadó óra 

A szülők a szülői értekezleteken kívül a szaktanárok fogadó napjain is érdeklődhetnek gyerme-

kük előmeneteléről illetve minden olyan kérdéssel, problémával fordulhatnak tanárainkhoz, 

amely összefügg az intézményünkben folyó nevelő-oktató munkával.  

Az iskola vezetése külön meghatározott időben, vagy előre egyeztetett időpont alkalmával nyújt 

segítséget a pedagógusok, kollégák, növendékek, szülők részére. Ügyintézési időben rendelke-

zésre állnak az irodai adminisztrátorok.  

5. A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSO-

LATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról megjelent 2012. évi 

CXXIV. törvény 1. § az Nkt. 4.§-át a következőképpen módosítja: 

13. pont: kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: 

a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 

aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, 

ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, 

ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló, 

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és hal-

mozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló. 

Iskolánkban fontosnak tartjuk és külön időt kell biztosítani: 

• a tehetséggondozásra  

• a felzárkóztatásra  

Közismert pszichológiai tétel, hogy a személyiség csak a tevékenység során fejlődik, de az 

eredményes cselekvésnek a képesség a biztosítéka. A képességek halmozódása a tehetség, s 

kibontakozása leginkább a munkától, a szorgalomtól függ. Ha a pedagógus felismeri a gyer-

mekben szunnyadó rátermettséget, megtette az első lépést a képességek fejlesztésében. A te-

hetséggondozás = perspektíva-teremtés, a nehézségek vállalására való eltökéltség kialakítása.  
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„A tehetség valamely adottságnak, képességnek vagy képesség együttesnek kimagasló szintje, 

a feladatok iránti erős elkötelezettség és a magas kreativitás kölcsönhatása.” /Pedagógiai szak-

kifejezések 1997/ A tehetség kibontásában rendkívül fontos az információ felvétele és kezelése, 

a problémaérzékenység és a megoldásra való törekvés, valamint a kompetencia, tehát a haté-

konyság, ügyesség érzése valamely területen. 

A tehetséggondozásnak ma többféle módja létezik: 

• az elkülönítés (speciális tanfolyamok, osztályok, csoportok, műhelyek kialakítása),  

• a gyorsítás (a kiemelkedően tehetséges tanulók esetén a tanulási szakaszok lerövidítése), 

• a dúsítás (egy-egy téma mélyebb feldolgozása).  

A művészetoktatás keretein belül mindhárom módra lehetőség nyílik. 

A kreativitás „alkotásra való képesség; az ember teremtő, újat létrehozó, a meglévőt javítani 

akaró szándéka, képessége; megnyilvánul tevékenységében, annak produktumaiban, valamint 

a magatartásában és életvitelben egyaránt; igen komplex jelenség.” /Pedagógiai szakkifejezések 

1997/ 

A kreatív ember főbb jellemzői Cropley nyomán: változásra törekvés, merészség, impulzivitás, 

hajlam a fegyelmezetlenségre, nyitottság az új elképzelések iránt, nonkonformizmus, rugalmas 

reagálás az új helyzetekre. 

A kreativitás kialakulását: a hibáktól való félelem csökkentésével, a bizalom légkörével és a 

játékos helyzetek teremtésével segíthetjük elő. 

Iskolánkban az egyéni foglalkozásokon lehetővé válik, hogy szaktanáraink személyre szólóan 

és tervezett módon segítsék a tanulókat a nekik megfelelő tanulási módszerhez. 

Iskolánk lehetőségei szerint anyagi támogatást nyújt tehetséges növendékeink az országos és 

nemzetközi szakmai versenyeken való részvételhez. A tehetséges növendékeknek feltétlenül 

hasznos tapasztalatszerzést jelent a hangszeres és elméleti tanulmányi versenyeken, fórumokon, 

kurzusokon, továbbképzéseken való részvétel. 

A személyi és tárgyi feltételek biztosítását egyformán fontosnak kell tekinteni. A személyi 

feltételek szempontjából döntő jelentőségű a szakmailag magasan képzett és a tehetség 

kibontakoztatása iránt elkötelezett pedagógus személye. 

A tehetség kibontakoztatás akkor a legoptimálisabb, ha tehetséges tanár találkozik tehetséges 

növendékkel. Meghatározó a tanár tudása, személyisége, mely a legfőbb motivációs erő. 

A tanári munka értékelése kiemelten fontos része a tehetséggondozásnak. 

A családi háttér, a szülők támogatása vagy esetleg hátráltató magatartása szintén meghatározó 

a fejlődés szempontjából. A szülői felelősség tudatosítása érdekében nagyon fontos a 

rendszeres kapcsolattartás a tanár és a szülő között. 
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Tudatosítani kell a szülőkben, hogy a nyugodt családi légkör, szülői felügyelet, a 

kapcsolattartás feltételeinek biztosítása (pl. jó minőségű hangszer, önálló helyiség a zavartalan 

munka érdekében) mellett nagyon lényeges a zenének a családi értékrendben biztosított 

szerepe, tehát a koncertlátogatás, a rendszeres otthoni zenehallgatás és a zenei tárgyú könyvek, 

lemezek, kazetták megléte, vagyis az „ingerben gazdag” környezet kialakítása. 

A közismereti és zenei tantárgyakat tanító kollégák rendszeres konzultációja kulcsfontosságú a 

tehetséggondozás folyamatában. A partnerkapcsolat jelenléte segíthet elkerülni a szakgimnázi-

umi tanulók felesleges túlterhelését. 

Az iskolában a tárgyi feltételek sorában elsődleges a jó minőségű hangszer, hangszertartozékok, 

a rendszeres hangszerkarbantartás anyagi feltételeinek biztosítása. 

A tehetséggondozásra fordítható órák számának növelése is döntő jelentőségű, mert a tanári 

felügyelet és kontroll jelenléte semmivel sem pótolható. 

A tehetség kibontakozásában meghatározó szerepe van a koncertszerepléseknek, versenyeken 

való részvételeknek, mert ezek alkalmat adnak az összehasonlításra, megmérettetésre, és 

inspirációt jelenthetnek a további munkához. 

A tehetség és a képesség kibontakozását segítő tevékenységek. pl.: pályázatok, versenyek, be-

mutatók, kiállítások, rendezvények szervezése; versenyeztetés; alkotótáborok működtetése. 

Szakgimnáziumunkban a tehetséggondozás mellett felzárkóztató foglalkozások és tanórán be-

lüli differenciált oktatás formájában is megvalósul a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek el-

látása. Szakmai alapdokumentumunk szerint fogadunk sajátos nevelési igényű tanulókat, akik-

nek ellátása utazó gyógypedagógusi hálózat segítségével megoldott. 

Kapcsolatot tartunk a kollégiumokkal. (nevelők, vezetők) Szükség esetén bevonjuk a Gyermek-

jóléti Szolgálatot, illetve a Gyámhatóságot. Az ifjúságvédelmi feladatokat az intézményvezető 

szervezi és irányítja, munkáját egy fő középfokon tanító pedagógus segíti.  

Tantestületünk együttműködik a város oktatási - nevelési intézményeivel a város Esélyegyen-

lőségi Tervének megvalósításában, az egyenlő hozzáférés megteremtésében, a teljes körű esély-

egyenlőség biztosításában.  
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6. A TANULÓKNAK AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBAN 

VALÓ RÉSZVÉTELI JOGAI GYAKORLÁSÁNAK RENDJE 

Diák önkormányzat: 

Középfokon minden évfolyam részvételével működik diák önkormányzat. 

 

A diákönkormányzat szervezete és működési feltételei: 

A tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot 

hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre ki-

terjed, és akkor járhat el az intézmény egészét érintő ügyekben, ha megválasztásában a tanulók 

több, mint 50 %-ának képviselete biztosítva van. 

Az osztályközösségek a diákönkormányzat legkisebb egységei, minden osztályközösség meg-

választhatja az osztály diákbizottságát (ODB) és az osztály titkárát. A tanulóközösségek dön-

tenek diákképviseletünkből: küldöttet delegálhatnak az intézmény diákvezetőségébe. 

A teljes tanulóközösségének érdekképviseletét a választott intézményi diákbizottság (IDB) látja 

el. Az IDB tagjai alkotják a diákönkormányzat vezetőségét, rajtuk keresztül gyakorolja jogát. 

Az intézmény tanévenként megadott időben és helyen biztosítja a diákönkormányzat zavartalan 

működésének feltételeit. A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, berendezéseit az SZMSZ 

és a házirend használati szabályai szerint térítésmentesen veheti igénybe. Az intézményi költ-

ségvetés biztosítja a működéshez azokat a költségeket, amiket a diákönkormányzat tanévenként 

október 31-ig saját költségvetéseként megfelelő indoklással előterjeszt. 

 

Diákönkormányzati jogok: 

A diákönkormányzat véleményezési javaslattételi joggal rendelkezik a működéssel és a tanu-

lókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

A diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol a következőkben: 

• Az intézményi SZMSZ elfogadásakor és módosításakor, 

• A házirend elfogadásakor és módosításakor, 

• A tanulói szociális juttatások elveinek meghatározásakor, 

• Az ifjúságpolitikai célok pénzeszközeinek felhasználásakor. 

A diákönkormányzat döntési jogköre kiterjed: 

• Saját működésére és hatásköre gyakorlására 

• A működéshez biztosított anyagi eszközök felhasználására, 
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• Egy tanítás nélküli munkanap programjára, 

• Tájékoztatási rendszerének létrehozására és működtetésére, 

• Vezetőinek, munkatársainak megbízására. 

A diákönkormányzat kapcsolattartási rendje: 

A diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért nagykorú személy segíti, aki – a diákön-

kormányzat megbízásával – eljárhat. 

A diákönkormányzatot képviselő felnőtt, vagy diákküldött folyamatos kapcsolatot tart az intéz-

ményvezetőval. A tanulók egyéni gondjaikkal, kéréseikkel közvetlenül is felkereshetik az in-

tézményvezetőt, aki heti vezetői fogadóórán fogadja a diákokat, biztosítva a négyszemközti 

meghallgatást. (a munkatervben rögzített időpont közzététele az osztályfőnökök feladata.) 

Az intézményi diákbizottság megbízottja képviselő a tanulók közösségét az iskola vezetőségi, 

a nevelőtestületi és az iskolaszéki értekezletek vonatkozó napirendi pontjainál. 

Az osztályközösség problémáinak megoldásában az osztály diákbizottság (odb) képviselője: az 

osztálytitkár jár el. 

7. FELVÉTEL, ÁTVÉTEL SZABÁLYAI, TANÁRVÁLASZTÁS 

7.1.Felvétel, átvétel szabályai középfokon 

Középfokon a hatályos jogszabályoknak megfelelően történik a felvétel, ill. az átvétel.  

A beiskolázás: 

• Tervezett és szervezett munkával tartjuk a kapcsolatot a beiskolázási körzet zeneiskolái-

val. 

• A tanszakok bemutatkozó koncerteket tartanak a zeneiskolákban. 

• A tanszakvezetők és főtárgy tanárok óralátogatási lehetőséget biztosítanak zeneiskolai 

kollégáiknak, növendékeknek. 

• B-tagozatos meghallgatások keretében kapnak lehetőséget a tehetséges zeneiskolás nö-

vendékek a bemutatkozásra koncertek vagy műhelymunka formájában. 

• Évente felvételi tájékoztatót adunk ki, amiben pontosan meghatározzuk szakmai elvárá-

sainkat. 

• Felvételit megelőző konzultációs meghallgatásokon adunk szakmai útmutatást a hozzánk 

pályázó diákoknak és tanáraiknak. 

• Szorgalmazzuk, hogy a szolfézs felvételik sikeresebbé tétele érdekében folyamatos kap-

csolattartás legyen a zeneiskolai kollégákkal. 
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• Lehetővé tesszük, hogy a hozzánk felvételizők indokolt esetben pótfelvételi vizsgát te-

gyenek. 

• Az oktatásért felelős miniszter rendelete értelmében amennyiben a felvettek létszáma 

nem éri el a jogszabályban meghatározott létszám (6 fő) 90%-át, május hónapban rend-

kívüli felvételi eljárást írunk ki. 

 

A felvételi eljárásban ill. követelmények; más oktatási intézményből történő átvétel: 

 

A szakgimnáziumi felvétel, valamint a szakgimnáziumba történő jelentkezés a 20/2012 (VIII. 

31.) EMMI rendelet alapján történik. 

A 9. osztályba léphet az a tanuló, aki 8. évfolyamos tanulmányait elvégezte, és megfelelt az 

iskola által előírt alkalmassági követelményeknek. Azaz a központi felvételi eljárás keretében 

jelentkezett intézményünkbe, a szakmai alkalmassági vizsgán megfelelt a támasztott követel-

ményeknek, és a felvételi rangsorban elhelyezkedése alapján a keretlétszámba esik. A felvételi 

pontokat a 7. évfolyam végi és 8. évfolyam első félévében szerzett érdemjegyek alapján szá-

mítjuk oly módon, hogy a magyar nyelv és irodalom jegyek átlagát összeadjuk a matematika, 

történelem, idegen nyelv és ének-zene tárgyakból szerzett érdemjegyekkel. Idegen nyelvek ese-

tén csak egyetlen nyelv vehető figyelembe (a jobbik érdemjegy). 

 

A szakmai program az alábbiakat fogalmazza meg a zenei alkalmassági követelményekkel kap-

csolatban: a tanuló feleljen meg a zeneiskola - az alapfok - utolsó évfolyamának megfelelő 

hangszeres és elméleti követelményeknek, amelyről a zenei szakmai alkalmassági vizsgán ad 

számot. Az elsődleges feltétel tehát a szakmai tudás, de emellett fontos szempont a képesség és 

a fejleszthetőség is. A felvételi alkalmassági vizsga előtt november és december hónapban ún. 

előfelvételi meghallgatáson - szakmai konzultáció keretében – a felvételiztető szaktanár képet 

alkot a jelentkezők pillanatnyi felkészültségéről és képességéről. A szakmai alkalmassági 

vizsga során így nemcsak a tudásszint, hanem a fejlődés is nyilvánvalóvá válhat.  

Azok a tanulók, akik az elméleti vagy a hangszeres követelményeknek csak részben feleltek 

meg, pótmeghallgatáson vehetnek részt, s az itt nyújtott teljesítményük alapján születik meg a 

döntés arról, hogy bekerülhetnek-e a képzésbe. A felvételről illetve a pótmeghallgatáson való 

részvételről a tanszakvezetők és az iskolavezetés együttes tanácskozásán születik döntés. Érett-

ségivel rendelkezők is felvételizhetnek szakképző évfolyamokra. A jelentkezőnek a szakmai 

kritériumoknak meg kell felelnie.  
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Más oktatási intézményből történő átvétel esetén a művészeti (szak) képzés által megjelölt ze-

nei ismeretanyag és készségszint elérése a kritérium. (Zenész szakképesítés) A közismereti is-

meretanyag és készségszint felmérését az átvételt megelőzően, tantárgyanként a szaktanárok 

végzik. Az ismeretanyagban mutatkozó esetleges hiányok pótlására türelmi időt, utána beszá-

moltatási kötelezettséget ad a közismereti munkaközösség ill. az iskolavezetés. 

 

A tanulói jogviszony: 

 

A tanulói jogviszony létrehozásánál az alábbi alapelvek és szempontok érvényesülnek: 

szakmai alkalmasság, az átjárhatóság biztosítása, esélyegyenlőség, speciális képességfejlesztés. 

Az iskola tanulója lehet: az a tanuló, aki általános iskolában vagy 6-8 osztályos gimnáziumban 

a 8. évfolyam eredményes befejezését dokumentummal igazolja, az eredményes felvételi vizsga 

alapján 

Azonos típusú iskolából szülői kéréssel, érvényes bizonyítvánnyal jöhetnek át tanulók isko-

lánkba. 

Ha más iskolatípusból érkezik hozzánk diák, szükséges lehet számára különbözeti vizsga leté-

tele főtárgyból és szolfézs-zeneelmélet tárgyból. 

Az újonnan felvett tanulók beosztását a középfokú intézményvezetőhelyettes a tanszakvezetők 

segítségével készíti elő, mely beosztásnál igyekszik az esetleges szülői kérelmeket figyelembe 

venni. A beosztást az intézményi tantárgyfelosztás és az érintett pedagógusok munkaköri leírá-

sában szereplő feladatok figyelembevételével az intézményvezető hagyja jóvá. 

A tanulónak tanulmányai alatt más tanárhoz való beosztását a szülő írásban benyújtott kérelem-

ben kezdeményezheti. A tanárváltást az intézményvezető csak alapos indok, elsődlegesen pe-

dagógiai szempontok alapján, a tanszak – munkaközösség-vezető, valamint az érintett pedagó-

gusok véleményének kikérése után engedélyezi, illetőleg rendeli el. Döntésénél figyelembe ve-

szi az intézményi tantárgyfelosztást és az érintett pedagógusok munkaköri leírásában szereplő 

feladatokat. 

 

A tanulói jogviszony megszűnése: 

Tanköteles korban csak abban az esetben kerülhet sor a tanulói jogviszony megszüntetésére, ha 

a tanuló más iskolában folytatja tanulmányait. 

Nem tanköteles korban megszűnik a tanuló jogviszonya más iskolába történő átvételkor, vala-

mint az igazolatlan mulasztás törvényben előírtaknak megfelelő esetében (30 igazolatlan óránál 

több mulasztás és a szülő kétszer írásban történt értesítése), továbbá szülői döntés alapján. 
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Kilépési feltételek: 

Az iskolából általában az érettségi vizsga letétele után távoznak diákjaink, lehetőség szerint a 

12. vagy 13. év végén. Mód van azonban menet közbeni kilépésre, iskolaváltoztatásra is. Erre 

azonban az iskola profiljából adódóan legnagyobb az esély a 9. osztály elvégzése után. 
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VIII. HELYI TANTERV A KÖZÉPFOKON 

1. AZ INTÉZMÉNYÜNKBEN ALKALMAZOTT 

KERETTANTERVEK 

1.1. A 2020 -as NAT-hoz kapcsolódó tartalmi szabályozók 

Szakmai kerettantervek: 

• https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_szakkep-

zes/szakgimnaziumok_9_12 

Közismereti kerettantervek: 

• https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettan-

terv_gimn_9_12_evf 

1.2. Az egyes tantárgyak általános fejlesztési követelményei, kompetencia alapú 

középfokú helyi tanterv 

 

2. A TANÍTÁS RENDJE 

A szakgimnázium egyes évfolyamain tanított tantárgyak és azok óraszámai: 

Mivel a szakmai program központilag előírt óraszámokat tartalmaz, ezért a helyi tanterv 

kialakításakor ezeket az óraszámokat kellett kiindulópontnak tekinteni. Az iskolánk által 

használt tantervek a Nemzeti Alaptantervre épülő kerettantervek, valamint a központi szakmai 

kerettantervek. Testnevelés tárgyból a sérülések, a túlerőltetés elkerülése érdekében illetve a 

helyes testtartás kialakításának elősegítése miatt az úszást tartjuk a legalkalmasabb testnevelő 

tevékenységnek tanulóink számára. Ennek megoldására kiváló lehetőséget ad a Városi Uszoda 

közelsége. Középiskolai részen a kötelező testnevelés oktatása kihelyezetten, a Csitáry G. Emil 

Uszoda és Strand létesítményben, illetve a Bregyó közben található Ifjúsági Sportközpontban, 

valamint évfolyamonként heti egy óra tekintetében - a tantárgyi követelmények teljesíthetősége 

érdekében - tornaterem bérlésével megoldott. 

Bízva a tantestület és az iskolavezetés támogatásában, valamint a tankerület jóváhagyásában, a 

Bregyó sporttelepen, továbbá valamely, a közelben található oktatási intézménytől bérelt 

tornateremben tudjuk fejleszteni tanulóink egyéb sporttevékenységeit, valamint a mindennapos 

testnevelés megvalósítása érdekében órarendbe illesztett néptánc-oktatással egészítjük ki 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_szakkepzes/szakgimnaziumok_9_12
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_szakkepzes/szakgimnaziumok_9_12
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_gimn_9_12_evf
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_gimn_9_12_evf
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tanulóink testedzését. 

Az országos hírű dr. Kovács Géza zenei munkaképesség-gondozással foglalkozó gyakorlatait 

beépítjük a testnevelés órai munkába. A testnevelő tanárt inspiráljuk, hogy a Kovács-módszer 

továbbképzési lehetőségein rendszeresen részt vegyen. Természetesen a testnevelés 

kerettanterv más irányú fejlesztő gyakorlatait is biztosítjuk tanulóink számára. 

Számítástechnikát az iskolában 2012-től kialakított szaktanteremben tanulnak tanulóink. 

Az egyes tantárgyak részletes leírásai és követelményei Mellékletben találhatóak. 

2.1.Tantárgyszerkezet, képzési struktúra 

*A kötelezően választható tárgy esetében a két órából egy a szakmai érettségi tárgyra 

(zenetörténet) kell felhasználni, a másik órát pedig a zenei pályára készülő népzenész tanulók 

esetében a kiegészítő népi hangszerre ajánlott fordítani (a népzenei felsőoktatásban a 

beiskolázás szakpárra történik, a heti egy óra hangszertanulás nem elegendő a felvételin elvárt 

szint eléréséhez). 

A szabadon felhasználható órakeret terhére valamennyi évfolyamon a szolfézs és zeneelmélet 

tárgyakat heti két órára, a kötelező zongora tárgyat heti egy órára egészítettük ki valamennyi 

szak esetén, a klasszikus hangszeres és magánénekes szak korrepetícióját heti egy órára 

módosítottuk, valamint a népzenészek 9-12 évfolyamán heti egy óra népzenei lejegyzést 

iktattunk be. A magánénekesek esetében az olasz nyelv tanulása a szabad órasáv terhére 

ajánlott. A 11. évfolyamon tanítandó Művészetek tárgy estében lehetőség szerint ének-zene 

tárgyat oktatunk, mely az adott évfolyam választása alapján 11. évfolyamon egy, 12. 

évfolyamon két órával kiegészítve középszintű ének-zene érettségire készíthet fel. 
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A 2018/2019 tanévtől szakgimnázium 

Tantárgyak 

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 13. évfolyam 
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n
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Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4         

Idegen nyelvek 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4         

Matematika 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3         

Történelem, társadalmi és állam-

polgári ismeretek 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3         

Etika                         1 1 1 1         

Informatika 2 2 2 2 2 2 2 2                         

Művészetek   1 1 1 1                             

Testnevelés   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5         

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1         

Kötelező komplex természettudo-

mányos tárgy 3 3 3 3                                 

Ágazathoz kapcs. term. tud. tárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2             
köt. vál. tárgy. éretts. v. idegen nyelv v. 
info v. szakmai tárgy*                 2 2 2 2 2 2 2 2         

pénzügyi és vállalkozói ismeretek         1 1 1 1                         

Foglalkoztatás II.                                 0,5 0,5 0,5 0,5 

Foglalkoztatás I.                                 2 2 2 2 

Főtárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 

Korrepetíció   1 1     1 1     1 1     1 1     1 1   

Kötelező zongora/kamarazene 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Szolfézs 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

Zeneelmélet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

Zenetörténet          3  3 3                  2 2 2 2 

Zenekar/kórus 2 2     2 2                 2 2     

Kamarazene   1 1 1 1 1 1         1 1 1 4 

Népzene                                 2 2 2   

Hangszerismeret/hangszeresek-

nek                                 1 1   2 

Dalirodalom                                     2   

Hangegészségtan/énekeseknek              1                       1 

Beszéd és színpadi gyakorlat/éne-

keseknek     1       
1 

                   2 1 

Társhangszer/ének, kötelező 

hangszer       1       2               1 1   2 

Ritmusgyakorlat                                 1 1 1   

Zenei munkaképesség                                 2 2 2   

Komplex elméleti fejlesztés                                 2 3 2   

Kreatív önfejlesztés                                 6,5 4,5 5,5   

Népzeneelmélet és történet               1       1       1       4 

Néprajz       1      2                         2 

Népzenei lejegyzés       1        1                  2 

Néptánc                                       4 

Kulturális program és projekt szer-

vezése         2 2 2 2 2 2 2 2     

Előadóművészeti alapismeretek             1 1 1 1     

Ágazati szak-

mai kompeten-

ciák erősítése 

Zenetörténet         1 1 1  1 1 1      

Zenekar/ének-

kar/beszéd- és 

színpadi gyak         2 2 2  2 2 2      
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Kamarazene         1 1 1  1 1 1      

Ágazati szak-

mai kompeten-

ciák erősítése 

(népzenész) 

Zenetörténet            1    1     

Népzeneelmélet 

és történet            1    1     

Kamara            1    1     

Társhangszer            1    1     

ÖSSZESEN 35 36 36 36 36 37 39 34 35 36 36 36 35 36 36 36 29 29 31 34,5 

 

A 2020/2021 tanévtől szakgimnázium 

  9. évfolyam 10.évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 13. évfolyam   
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Magyar nyelv és  

irodalom 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4     

Idegen nyelv 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 

Matematika 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3     

Történelem 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3     

Állampolgári 

ismeretek 
            1 1 1 1     

Digitális kultúra 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1         

Művészetek 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1         

Testnevelés 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5     

Közösségi nevelés 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     

Kötelező komplex természettu-

dományos tantárgy 2 2 2 2 2 2 2 2             
Kötelezően választható tantárgy** 

emelt érettségi felk. vagy felvételi elő-

készítő óra 

            2 2 2 2     

közismeret összesen 25 25 25 25 24 24 24 24 23 23 23 23 23 23 23 23 4 4 4 4 

Főtárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Korrepetíció  1 1   1 1   1 1   1 1   1 1  

Kötelező zon-

gora/négykezes 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

Szolfézs 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 

Zeneelmélet 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 

Zenetörténet     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  3 3 3 3 

Zenekar/kórus 2 2   2 2   2 2   2 2   2 2   

Kamarazene    1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 4 
Beszéd- és szín-

padi gyakorlat 
  1    1    2    2  2 2 2 2 

Hangegészségtan 

énekeseknek 
  1 1                 

Dalirodalom                   2  

Olasz nyelv           1    1    2  

Társhangszer    2    2    (2)    (2)    2 
Népzeneelmélet 

és történet 
                   2 

Népzenei és nép-

zenész ismeretek 
   2    3    3    2    4 

Népzenei  

lejegyzés 
           1    2    2 
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Népzene             1 1 1  2 2 2  

Zenei  

munkaképesség  
                2 2 2 2 

Kreatív 

önfejlesztés 
                2 2 2  

Lapról olvasás, 

continuo-játék 
1    1    1    1    2 2   

Ritmusgyakorlat, 

improvizáció 
                2 2 2  

Hangszerismeret 

(hangszeresek) 
                1 1  1 

Beszédgyakorlat 

(énekesek) 
                  1 1 

Néptánc                 2 2 2 2 

ÖSSZESEN 35 35 35 38 36 36 35 39 35 35 36 37 36 36 37 36 35 35 35 38 

 

3. A TANULÓ ÉRTÉKELÉSE 

3.1. Az ellenőrzés - értékelés rendszere a tanítás-tanulás folyamatában 

Bár e két tevékenység tartalma és funkciója nem azonos, ennek ellenére célszerű egységben 

kezelni, mivel a valóságban is szorosan összekapcsolódnak. Az ellenőrzés célja a lényeges, 

megbízható és érvényes információk szerzése, az értékelés pedig ezeknek az információknak a 

követelményekhez való viszonyítása, elemzése. Úgy is fogalmazhatunk, hogy az ellenőrzés 

biztosítja az értékelés „nyersanyagát”. 

Az értékelés típusai: 

• helyzetfeltáró (diagnosztikus) 

• formáló-segítő (formatív) 

• összegző, minősítő (szummatív) 

A folyamatos ellenőrzés és értékelés pedagógiai célját csak akkor éri el, ha igazságos, tárgyila-

gos és nem utolsó sorban jóindulatú.  

Iskolánk értékelési rendszere - a legfontosabb alapelvből, a gyermekközpontúságból követke-

zően - személyre szóló, fejlesztő, nyílt, rendszeres, a személyiségi jogok tiszteletben tartásával 

történik.  

Iskolánkban fontos célnak tartjuk, hogy minden növendékünk lehetőségeinek optimumáig jus-

son hangszeres tudásban, érzelmi és értelmi fejlődésben. Egymás megértésére, elfogadására 

neveljük tanítványainkat. A másik fél munkájának megbecsülése, tisztelete vezérli tanárainkat 

is, így az oktatás jó hangulatú, eredményes. 
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3.2. Az ellenőrzés-értékelés céljai, alapja, feltétele 

Az ellenőrzés illetve értékelés céljai: 

• A személyiség fejlesztése, 

• Az önértékelési képesség kialakítása. 

Értékelésre a tanulási folyamat minden fázisában szükség van. 

Az ellenőrzés vagy értékelés alapja:  

• A tantárgyi programokban megfogalmazott követelmény 

Az ellenőrzés illetve értékelés feltétele: 

• Tantárgyi követelmények alapos ismerete 

• A tantárgyi követelmények jó körülhatárolása 

• A tantárgyi követelmények közzététele a gyerekek és a szülők körében 

• A gyerekek személyiségének ismerete. 

3.3.Az értékelés alapelvei 

Folyamatosan odafigyelünk, hogy iskolánkban az értékelés legyen: 

• folyamatos, kiszámítható, tervszerű, így a tanuló számára a nem kampányszerű ellenőrzés 

természetessé válik, így elkerülhető a feszült légkör, 

• sokoldalú, ne csak a tantárgyi tudást, hanem a fejlődést, az ismeretek megfelelő alkalma-

zását is értékelje, 

• változatos, vizsgálja a neveltségi szintet, vegye figyelembe az életkori sajátosságokat, 

személyiségtípusokat is, 

• konkrét, tárgyszerű, objektív, tárja fel a hibák okait, adjon kiküszöbölési javaslatot, 

• pozitív: támaszkodjék a pozitívumokra, serkentse további erőfeszítésekre a diákokat, 

tartsa életben az egészséges munkakedvet. 

3.4.Az értékelés funkciói iskolánkban 

Az értékelés: 

• Az elvárt ismeretekhez való viszony kontrolljának eszköze, 

• Az elvárt képességek mérésének eszköze, 

• Az előrehaladás mérésének eszköze, 

• A folyamatos munka visszajelzésének eszköze, 

• A többiekhez képest kialakult relatív helyzet meghatározásának eszköze, 
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• Motivációs tényező. 

Mindezek miatt iskolánkban az alábbi értékelési követelmények a mérvadók: 

• Legyen egységes, áttekinthető, 

• Teremtsen azonos feltételeket, 

• Jelezze a sikert és a kudarcot, 

• Jutalmazza a szorgalmat, munkakedvet, 

• A tanuló és szülei számára egyaránt jelezze a tanuló helyzetét. 

3.5. Az értékelés formái 

Személyes, verbális értékelés: 

A tanári személyes, verbális értékelés jellege korrigáló, segítő, tanácsadó, orientáló. 

Módjai: 

• a pedagógus személyiségéből fakadó - a találkozásokkor szinte minden pillanatban jelen 

lévő - a helyes-helytelenre vonatkozó szabályozó megnyilvánulásai, 

• a tanár-diák közösen végzett tevékenységeiben megjelenő tudatos, rendszeres szóbeli ér-

tékelés, 

• a pedagógus hosszabb beszélgetése szülővel, növendékkel - helyzetfeltárás. 

3.6. A teljesítmény, tudás értékelése 

Pedagógusaink a helyi tantervek alapján értékelnek. A számonkérések konkrét módjait a helyi 

tantervek, a pedagógiai program idevonatkozó részei ill. az éves tanszaki – munkaközösségi 

munkatervek tartalmazzák. 

3.7. Az értékelés gyakorisága 

Mivel az értékelések a folyamatos munka visszajelzésének eszköze, fontosnak tartjuk, hogy 

diákjaink és szüleik rendszeres visszajelzést kapjanak munkájukról. 

A tantárgyak jellegéből (elméleti / gyakorlati) adódóan az értékelések rendszerességét a kö-

vetkező képen állapítjuk meg: 

tantárgyak minimálisan adott jegyek száma  

közismereti / szakmai elméleti tárgyak heti óraszám +1 

(minimum 1 témazáró dolgozat) 

szakmai gyakorlati tárgyak féléves vizsga osztályzata 

havi rendszerességű szorgalom jegy 
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A félévi (év végi) érdemjegyet az évközi jegyek alapján a tanári gyakorlatnak megfelelően ál-

lapítjuk meg. Nem célszerű csupán matematikai (számtani, súlyozott stb.) középérték kiszámí-

tásával megállapítani. 

3.8. Az értékelés módjai 

Pedagógiai elveinkkel összefüggésben tanáraink havonként értékelik növendékeinket. A ha-

vonkénti értékeléstől pedagógiailag indokolt esetben a tanár eltekinthet. Az érdemjegyekről a 

tanuló szülőjét az elektronikus napló útján tájékoztatjuk.  

Félévkor a szaktanár dönt – a hó végi jegyek és a tanszaki – tantárgyi beszámoló alapján - a 

tanuló érdemjegyéről. Indokolt esetben a félévi osztályzat 1 jeggyel fel- vagy lefelé eltérhet a 

havi részjegyek átlagától. Az év végi vizsga jegyére a javaslatot a vizsgabizottság teszi meg. 

Év végén az érdemjegyekről - a növendék év végi vizsgája és egész évi munkája alapján - a 

szaktanár dönt. Elégséges (2) osztályzat a tananyag legalább 30 %-ának elsajátítása esetén ad-

ható.  

A szakmai gyakorlati vizsgák zavartalan lebonyolítása érdekében a nevelőtestület az éves mun-

katervben a félévek zárási időszakában egy hét szakmai vizsgahetet jelölhet ki. 

A szakmai vizsgahéten a közismereti órákon új anyag átadására, számonkérésre nem kerül sor, 

ezalatt az időszak alatt a ismétlésre, gyakorlásra – a már megszerzett tudás elmélyítésére – ke-

rülhet sor. 

Az értékelésnél a Nemzeti köznevelési törvény 54.§. (2) bekezdésében megfogalmazott értéke-

lési, osztályzási skálát alkalmazzuk iskolánkban: 

Érdemjegyes értékelés (a tanuló tudásának értékelésére): 

• 5 (jeles), 4 (jó), 3 (közepes), 2 (elégséges), 1 (elégtelen) 

Növendékeink szaktudását minden tárgynál, minden évfolyamon érdemjeggyel értékeljük. 

Amennyiben a tanuló dicséretben is részesül, az 5(jeles) értékelést 5d(kitűnő)-re kell változtatni. 

A tanulmányi átlagba a szorgalom jegy nem számít bele. 

3.9. Az érdemjegyek tartalmi meghatározása: 

5 (jeles) Az osztályában előírt tananyagot - zenei adottságainak megfelelően - maximálisan 

teljesíti. Fejlődésében kiegyensúlyozott, szerepléseire megbízhatóan felkészül. Amennyiben a 

tanuló dicséretben is részesül, a „jeles” értékelést „kitűnő”-re kell változtatni. 

4 (jó) A tananyag alapvető részeit megbízhatóan tudja, apró bizonytalanságai vannak. Mind-

emellett szép zenei megoldásokra képes. 
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3 (közepes) A tananyagot pontatlanul, hiányosan, csak részben sajátítja el. A legalapvetőbb 

ismereteket még elfogadható eredménnyel alkalmazza, azonban zenei igényessége hiányos. 

2 (elégséges) A tantervi követelményeknek csak súlyos hiányokkal tesz eleget, tulajdonképpen 

a továbbhaladáshoz szükséges jártassággal nem rendelkezik. Zenei megoldásai még tanár se-

gítségével sem sikeresek. 

1 (elégtelen) Képtelen vagy nem áll szándékában az elvárható minimum szint teljesítése. 

 

3.10. A tanuló szorgalmának értékelése 

A szorgalom értékelésének elvei: 

A szorgalom értékelésében alapvető a növendék tanuláshoz, gyakorláshoz való viszonya. A 

szorgalom értékelése havonta, félévkor és év végén történik. A félévi és az év végi értékelés 

összegző jellegű. 

Érdemjegyes értékelés (a tanuló szorgalmának értékelésére): 

• 5 (példás), 4 (jó), 3 (változó), 2 (hanyag) 

Amennyiben a tanuló dicséretben is részesül, az 5(példás) értékelést 5d(kitűnő)-re kell változ-

tatni. 

A szorgalom értékelésének szempontjai: 

Példás (5), ha a tanuló 

• tanulmányi munkája céltudatos, törekvő, igényes, 

• felkészülése igényes, rendszeres, 

• a tanórákon aktívan részt vesz. 

Jó (4), ha a tanuló 

• tanulmányi munkája törekvő, 

• a tanórán figyelme elkalandozik, 

• felkészülése nem teljes, 

• néha ösztökélni kell, 

• ösztönzésre dolgozik, 

• az óráról többször késik. 

Változó (3), ha a tanuló 
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• tanulmányi munkája ingadozó, 

• felkészülése rendszertelen, 

• felszerelése gyakran hiányos, 

• 1-3 igazolatlan órája van. 

Hanyag (2), ha a tanuló 

• tanulmányi munkája lassú, szétszórt, 

• munkája, gyakorlása megbízhatatlan, gondatlan, 

• 3-nál több igazolatlan órája van. 

4. AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK EGYÉB FORMÁI 

Az órai munkához szükséges taneszközöket a szaktanár határozza meg. A házi feladat elkészí-

tése, a gyakorlás az órára való felkészülés része. A felszerelés illetve a házi feladat hiányának, 

a felkészülés elégtelenségének következményeiről a szaktanár a félév első tanóráján tájékoz-

tatja a tanulókat, és a félév folyamán e szerint jár el.  

A számonkérés formái: 

Szóbeli felelet, írásbeli felelet, röpdolgozat, témazáró dolgozat, félévi- év végi vizsgadolgozat, 

házi dolgozat. 

Házi dolgozat készítése szakgimnáziumi tanulónak kötelező jelleggel nem adható ki, csak ön-

kéntes javító, illetve pótló céllal. 

A témazáró dolgozatot 1 héttel előbb be kell jelenteni. 

Évente kétszer, félévkor és év végén hangszeres beszámoló vizsga formájában. 

A dolgozatok, félévi vizsgák pótlása:  

c.) A szaktanárral/tanszak – munkaközösség-vezetővel egyeztetve, a számonkérés időpont-

ját követő két héten belül történik.  

d.) Igazolatlan hiányzás esetén a szaktanár a dolgozatírást követően, amikor a tanuló a ta-

nítási órán megjelenik, a pótdolgozatot megíratja.  

Hosszabb betegség esetén egyéni megbeszélés alapján lehetséges más módon beszámolót tenni.  

4.1. Az írásbeli beszámoltatások formái, rendje, súlya 

A tantervi követelmények szükségessé teszik, hogy a szóbeli számonkérés mellett rendszeresen 

alkalmazzuk az írásbeli számonkérést is.  

Ennek formái a következők: 
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Témazáró dolgozat: egy-egy témakör végén, az egész téma feldolgozása során szerzett ismere-

tekből, egész órán írt dolgozat. 

Röpdolgozat: az előző óra anyagából írott, rövidebb dolgozat, amely a szóbeli feleltetést he-

lyettesíti. Többnyire az órának csak egy részét, kb. a felét veszi igénybe. 

Házi dolgozat: meghatározott témából, a szakirodalom önálló feldolgozásával, előre megsza-

bott határidőre elkészített tanulói munka. 

A témazáró dolgozat írását a tanár köteles legalább egy héttel előre bejelenteni, röpdolgozatnál 

ez nem szükséges, mivel egyenértékű a szóbeli felelettel. Házi dolgozatnál a téma nehézségétől 

és a megszabott terjedelemtől függően elegendő időt (1-2 hetet) kell biztosítani a munka elké-

szítésére. 

4.2. Az otthoni felkészüléshez előírt feladatok meghatározásának elvei és korlátai 

Az otthoni felkészülés (házi feladat) célja: 

Az iskolai tananyag feldolgozásának ki kell egészülnie a tanulók otthoni munkájával, hogy 

megtanulják, gyakorolják a tanórán feldolgozott anyagot, valamint hogy fejlődjön náluk az ön-

álló tanulás készsége. Emiatt írásbeli házi feladat közismereti tantárgyak esetén csak a kötelező 

érettségi tárgyakból adható fel, a diákok tantárgyanként napi maximum 15 perc házi feladat 

végzésére kötelezhetőek. 

Idegen nyelvből a szaktanár rendszeresen kisebb mennyiségű házi feladatot adhat, ennek ellen-

őrzését és értékelését, valamint a tantárgyi felszerelés jelenlétének hiányát a szaktanár az e-

kréta naplóba bejegyezheti. 
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5. A TANULÓ JUTALMAZÁSA, BÜNTETÉSE 

Jutalmazás és büntetés: 

A jutalmazás és a büntetés az értékelés sajátos formái, fontos pedagógiai eszközök. 

Jutalmazás: 

Jutalmazásban részesül az a tanuló, aki a művészeti iskolai élet valamely területén tartós és 

kiemelkedő teljesítményt nyújt. 

Jutalmazási szempontok iskolánkban: 

• tartós és kiemelkedő tanulmányi munka (képességhez mérten) 

• példamutató szorgalom 

• szakmai tanulmányi versenyeken elért kimagasló eredmény 

• a város, megye kulturális életében való szereplés, fellépés 

A jutalmazás formái iskolánkban: 

• szaktanári szóbeli dicséret 

• szaktanári írásbeli dicséret 

• tanszak – munkaközösség-vezetői szóbeli dicséret 

• tanszak – munkaközösség-vezetői írásbeli dicséret 

• intézményvezetői szóbeli dicséret 

• intézményvezetői írásbeli dicséret 

• nevelőtestületi írásbeli dicséret 

A dicséreteket a tanulóifjúság körében ismertetni kell. A szorgalmas és kiváló eredményt elért 

tanuló intézményvezetői, nevelőtestületi dicséretét be kell vezetni az anyakönyvbe és a bizo-

nyítvány „Jegyzet” rovatába is. 

A dicséretben részesült tanulót az évzárón az intézményvezető „Elismerő oklevél”-lel, és tárgy-

jutalommal is megjutalmazhatja. 

Büntetés: 

Büntetésben részesül az az iskolai növendék, aki a házirendet megszegi, az iskolai élet normáit 

sértő magatartást tanúsít, s akinél a nevelői kérés, figyelmeztetés, segítő szándékú beszélgetés 
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sem vezet eredményre.  A fegyelmező intézkedések alkalmazásánál a fokozatosság elve érvé-

nyesül, melytől - indokolt esetben - el lehet térni.  A büntetésnevelési eszköz, ezért megtorló 

vagy megalázó nem lehet, nem bélyegezheti meg a tanulót.  A büntetés mindenkor alkalmaz-

kodjon a tanuló életkori sajátosságaihoz és álljon arányban a terhére felrótt magatartással. 

 

Büntetési fokozatok: 

• Szaktanári figyelmeztetés (szóban vagy írásban) helytelen magatartás vagy a tanulmányi 

kötelezettségek elhanyagolása esetén 

• Szaktanári intés (írásban) a fegyelmezetlenség, mulasztás ismétlődésekor 

• Intézményvezetői figyelmeztetés súlyos vétség esetén 

• Intézményvezetői intés az iskola egészét érintő súlyos vétség esetén 

• Intézményvezetői megrovás az iskola egészét érintő súlyos vétség ismétlődésekor vagy 

nagyon súlyos esetben 

Fegyelmi eljárás  

A Nemzeti köznevelési törvény 58-59. §-a szabályozza a tanulók fegyelmi és kártérítési fele-

lősségét. Ez alapján a fegyelmi büntetés lehet: 

• megrovás 

• szigorú megrovás 

• meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése illetve megvonása 

• áthelyezés másik iskolába 

• eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától 

• kizárás az iskolából 

A jogerős fegyelmi határozatot a főtárgyi naplóba, az ellenőrzőbe és az anyakönyvbe is be kell 

jegyezni. 

A jutalmazásnál figyelembe kell venni a dicséreteket és büntetéseket is. A jutalmazás és bün-

tetés alkalmazásánál - indokolt esetben - nem kell  a fokozatok betartásához ragaszkodni. A 

jutalmazásokat és büntetéseket a főtárgyi naplóba is be kell vezetni. 

Az értékelésre, osztályzásra vonatkozó irányelveket, valamint a jutalmazási és büntetési foko-

zatokat a tanév elején a növendékekkel, valamint a szülőkkel ismertetni kell. 
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6. TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK 

6.1. A magasabb évfolyamba lépés feltételei 

Magasabb évfolyamba lépésnél a tantervi minimum teljesítése a feltétel (minden tárgyból leg-

alább elégséges (2) osztályzat). Az iskola évente 3 tantárgyból teszi lehetővé javítóvizsga leté-

telét. A tanulmányi kötelezettséget magántanulóként teljesítők legkésőbb az augusztusi javító-

pótló vizsgák idején kell, hogy számot adjanak tudásukról. Elégtelen osztályzat esetén a tanulók 

az adott évben szeptember 30-ig tehetnek a kijelölt napon javító vizsgát. A javító-pótló vizsgák 

idejét az iskola intézményvezetőja jelöli ki. Addig a magasabb évfolyamon feltételesen folytat-

hatják tanulmányaikat. 

A 12-ik évfolyam végén sikertelen érettségi vizsgát tett tanulók a sikeres érettségi bizonyítványt 

legkésőbb az adott év őszi vizsgaidőszakában kötelesek megszerezni. 

Magasabb évfolyamra való becsatlakozáshoz a törvényi előírások a mérvadóak. Az intézmény 

sajátságos szakjai miatt azonban a pályaalkalmasságot igazolni kell (A 9. évfolyamon is kizáró 

ok az alkalmatlanság). 

Az iskolára jellemző továbblépési periódus a tanév. Ettől eltérő továbbhaladási engedélyt 

kiskorúnál a szülő kérésére, nagykorúnál egyéni kérésre a szaktanár, az osztályfőnök 

véleményének kikérése után az intézményvezető adhat. 

A közismereti és a szakmai osztályba sorolás eltérő is lehet, de az eltérés nem haladhatja meg 

az egy évet.  

6.2. Időszakos szakmai vizsgák rendje a képzés folyamán 

Jelenlegi vizsgarendszerünk céljai: 

• Visszajelzés a diákoknak az elért eredményekről, egyúttal a továbblépés módozatainak 

kijelölése 

• Tájékozódás a pedagógiai munka hatékonyságáról, a további tennivalókról. 

Középfokon az iskola félévente főtárgyi vizsgát ír elő. Ezt a vizsgát csak alapos indokkal 

(orvosi javaslat, a hangszert tanító tanár, ill. Tanszaki - munkaközösségi javaslat) lehet 

elhalasztani. 

Kamarazene tárgyból évi egy vizsgakoncert kötelező. 
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Mivel a kötelező zongora a felvételi tárgyak közé tartozik, fontosnak tartjuk a tanmenetben 

előre meghatározott haladási ütem tartását. Kötelező zongora tárgyból félévi és év végi meg-

hallgatás alkalmával, előre meghatározott vizsgaanyag alapján gyakorlati osztályzatot kapnak 

a növendékek. 

Szolfézs-zeneelmélet és egyéb elméleti tárgyakból a tantervben - az aktuális évfolyamra meg-

határozott - ismeretek, készségek és kompetenciák fejlődéséről félévenként kell számot adni 

írásbeli és szóbeli vizsgán. 

A zenetörténet tárgy célja a zenetörténet nagy korszakainak, a fontosabb műfajok kialakulásá-

nak és a jelentős zeneszerzők életművének áttekintése, a főiskolai magasabb szintű zenetörté-

net-tanulmányok megalapozása, a tanulók felkészítése az érettségi vizsgára. A zenetörténeti 

ismeretek továbbá segítik a tanulót saját hangszeres repertoárjának mélyebb megértésében, il-

letve e repertoár az európai zenetörténet egészében való elhelyezésében. 

6.3.A 13. (szakmai) évfolyamba lépés feltételei 

Mivel a 13., szakképző év célja a tanulók sikeres felkészítése az OKJ szakmai vizsgára és a 

szakirányú felsőfokú intézménybe teendő felvételire, ezért a 13. évfolyamra lépéshez feltétel, 

hogy párhuzamos ötéves képzés esetén 10. osztály után a kötelezően választható tárgyak közül 

az OKJ vizsgához szükséges zenei tárgyat válasszon. A 13. évfolyamba az a szakgimnáziumi 

tanuló léphet, aki a 12 évfolyam végén OKJ vizsgarészként meghatározott szakmai tárgyakból 

írásbeli, szóbeli és gyakorlati alkalmassági vizsgát tett. 

Az alkalmassági vizsga tárgyai:  

• klasszikus szakokon: főtárgy, szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet.  

• népzenész szakokon: főtárgy, második hangszer, szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet, 

népzenetörténet, néprajz, népzenei lejegyzés.  

Az alkalmassági vizsgán min. 51%-ot elért tanuló folytathatja tanulmányait 13. évfolyamon.  

Az alkalmassági vizsgát 12. osztályos tanulóinknak április 15-30. között szervezzük, ez egyben 

a záróvizsgájuk az adott tárgyakból.  

Más intézményből 13. évfolyamra jelentkező tanuló alkalmassági vizsgájára augusztus végén, 

a pótvizsga időszakban kerül sor. A kívánt szintet el nem ért tanulóink is ekkor tehetnek javító 

vizsgát azon tárgyakból, melyek esetében az év végi vizsgán elért eredmény 51% alatti. 
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7. AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA 

A Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a 

Nemzeti Köznevelési törvény értelmében érettségi vizsgára készít fel és érettségi vizsgát 

szervez. Az érettségi vizsgák előkészítését, megszervezését, lebonyolítását, a vizsgák 

teljesítményének értékelését, az érettségivel összefüggő ügyviteli tevékenységet a 100/1997. 

(VI. 13.) kormányrendelet, valamint a 40/2002. (V. 24.) OM rendelet alapján végzi. 

Az érettségi vizsga célja annak megállapítása, hogy a vizsgázó: 

• rendelkezik-e az általános műveltség alapjaival és olyan képességekkel, amelyek 

alkalmassá teszik az önművelődésre, 

• szert tett-e megfelelő tárgyi tudásra, gondolkodási és tájékozódási képességre, képes-e az 

ismereteinek rendszerezésére és gyakorlati alkalmazására, 

• felkészült-e a felsőoktatási intézményekben folyó tanulmányok megkezdésére. 

Az érettségi vizsga részei és tantárgyai: 

Az érettségi vizsga egyes vizsgatárgyaiból középszinten vagy emelt szinten tehető érettségi 

vizsga. 

Az érettségi vizsga kötelező és választható vizsgatárgyakból áll. A vizsgázó dönt abban a 

kérdésben, hogy közép szinten vagy emelt szinten tesz érettségi vizsgát az egyes 

vizsgatárgyakból. Középszintű érettségi letételéhez a képzési idő alatt legalább 138 óra, emelt 

szinten legalább 270 óra szükséges. 

Iskolánkban - bár óraszámban biztosítjuk az emelt szintű érettségire való felkészülést – 

tanulóinknak a közép szintű érettségi letételét javasoljuk. Amennyiben mégis emelt szinten 

szeretnének érettségi vizsgát tenni, a városban lehetőséget biztosítunk a közeli oktatási 

intézményekben tanulóinknak felkészülni az emelt szintű érettségi vizsgára. Emelt szintű 

érettségi vizsgára ének-zene tantárgyból készítjük fel tanulóinkat. 

Az érettségi vizsga megkezdésének feltétele az 50 óra közösségi szolgálat teljesítése. 

Az érettségi vizsga tantárgyai: 

a.) Kötelező vizsgatárgyak: 

• magyar nyelv és irodalom (írásbeli + szóbeli) 

• történelem (írásbeli + szóbeli) 
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• matematika (írásbeli) 

• idegen nyelv (írásbeli + szóbeli) 

• komplex szakmai tárgy (írásbeli + szóbeli) 

 

b.) Szabadon választható vizsgatárgyak 

• biológia (írásbeli + szóbeli) 

• természettudomány (írásbeli + szóbeli) 

• informatika (írásbeli + szóbeli) 

• második idegen nyelv (írásbeli + szóbeli) 

• ének-zene (írásbeli + szóbeli) 

Ezek a tárgyak kiváltó tárgyai lehetnek a matematikának azon SNI, BTM tanulóknak, akik erre 

Pedagógiai szakvéleményükben lehetőséget kapnak. 

Az érettségi vizsgán a vizsgázónak öt kötelező vizsgatárgyból kell – legalább középszinten – 

vizsgát tennie. 

Pedagógiai Programunk melléklete tartalmazza az érettségi témaköröket tantárgyanként és 

szintenként lebontva.  

A vizsgatárgyak kijelölésekor az adott érettségi vizsgaidőszakban hatályos érettségi 

vizsgaszabályzat előírásai az irányadók: 

Az érettségi vizsga fajtái, a vizsgaidőszakok: 

Az érettségi vizsga lehet: 

a) Rendes – érettségi vizsga a középiskolai tanulmányok követelményeinek teljesítése után, a 

tanulói jogviszony fennállása alatt vagy megszűnését követően első alkalommal tett érettségi 

vizsga. 

b) Előrehozott – érettségi vizsga az egyes tantárgyra előírt iskolai tanulmányi követelmények 

teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, a középiskolai tanulmányok teljes 

befejezése előtt, egyes vizsgatantárgyból, első alkalommal tett érettségi vizsga. Előrehozott 

érettségi vizsga élő idegen nyelvből, latin nyelvből és informatika tantárgyból tehető a május-

júniusi vizsgaidőszakban. 

c) Kiegészítő – érettségi vizsga a sikeresen befejezett érettségi vizsga után az érettségi 

bizonyítványban nem szereplő vizsgatantárgyból tett vizsga. 

d) Szintemelő – érettségi vizsga a középszinten sikeresen befejezett érettségi vizsgának az emelt 

szintű érettségi vizsgán első alkalommal történő megismétlése. Az érettségi bizonyítvány 
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átadásáig ugyanabból a vizsgatantárgyból – a pótló és a javítóvizsga kivételével – szintemelő 

érettségi vizsga egy alkalommal tehető. 

e) Pótló – a vizsgázónak fel nem róható okból meg nem kezdett, vagy be nem fejezett rendes, 

előrehozott, kiegészítő, szintemelő érettségi vizsga folytatása. 

f) Javító – vizsgázónak felróható okból meg nem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett, 

illetve a megkezdett, de tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt sikertelen rendes, 

előrehozott, pótló kiegészítő, szintemelő érettségi vizsga megismétlése. 

g) Ismétlő – Az érettségi bizonyítvány kiadása után iskolai felvételi kérelem elbírálásához vagy 

más okból kiegészítő, vagy szintemelő vizsga tehető, illetve megismételhető az egyes 

tantárgyból korábban sikeresen letett vizsga (ismétlő érettségi vizsga). A vizsga eredménye 

alapján kiállított érettségi bizonyítvány nem változtatható meg. 

Vizsgaidőszak: 

- május – június hónapban a rendes, az előrehozott, a kiegészítő, a honosító, a szintemelő, a 

pótló, a javító érettségi vizsgák; (valamennyi intézmény) 

- szeptember - október hónapban, a kiegészítő, a honosító, a szintemelő, a pótló, a javító 

érettségi vizsgák; (kijelölt intézmények) 

A vizsgázó teljesítményének értékelése: 

Az érettségi vizsga egyes vizsgatantárgyaiból a vizsgázó teljesítményét a pontszámok 

osztályzatban történő kifejezésével minősíteni kell. Az egyes vizsgarészeken elérhető 

pontszámot az adott vizsgatantárgy részletes vizsgakövetelménye határozza meg. Ha a vizsgázó 

szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsgát vagy írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tett, 

teljesítményét az eredeti vizsgarésznek megfelelően kell minősíteni. 

 A vizsgázóknak javító érettségi vizsgát kell tennie abból a vizsgatantárgyból, amelyből 

nem szerzett legalább elégséges (2) osztályzatot. 

8. A SZAKMAI ZÁRÓVIZSGÁK: 

A szakgimnázium a Szakmai Alapdokumentumnak megfelelően a Köznevelési és a Szakkép-

zési törvény szellemében a 13. évfolyam elvégzése után szakmai vizsgát szervez, az OKJ elő-

írásai szerint. A szakmai vizsga követelményeit és szabályait a tanulmányok megkezdésekor 

hatályos rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény tartalmazza. 
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A szakmai vizsga (szakképesítő vizsga) középfokú zenész szakképesítést ad. A szakképesítő 

oklevél megszerzése után tanulóink munkába tudnak állni, tanulmányaik elvégzésével egy 

olyan tudásfedezet birtokába jutnak, mellyel megbecsült polgárai lesznek a társadalomnak. 

Az iskola nem csak a saját iskolarendszerű képzésében részt vett tanulók számára szervez OKJ 

szerinti vizsgát, hanem vállalja máshol felkészítettek vizsgáztatását is. 

A szakmai vizsga írásbeli, gyakorlati és szóbeli részekből, a vizsgarész tantárgyakból áll. A 

vizsgarészek és tantárgyak felsorolását a szakképesítésenként meghatározott szakmai és vizs-

gáztatási követelmény tartalmazza. 

 

A vizsgák időpontja: május – június hónap 

Az írásbeli vizsga: 

Az írásbeli vizsgarészen központi írásbeli tétel alapján a tantárgy egészét átfogó összetett fel-

adatokat kell megoldani. A vizsgázó a feladat elkészítéséhez tanácsot, vagy segítséget nem kér-

het, és nem kaphat. Az írásbeli vizsgarészt a javítási útmutatóban meghatározottak szerint kell 

értékelni. 

A gyakorlati vizsga: 

A gyakorlati vizsga munkafeladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá. A feladat végrehaj-

tásához a vizsgázónak meg kell adni a szükséges felkészítést. 

A szóbeli vizsga: 

A szóbeli vizsgarészen a vizsgázó meghatározott tételek alapján ad számot tudásáról. A vizs-

gázó minden tantárgyból tételt húz, a tantárgy jellegének megfelelően önállóan felel. 

A vizsgázó az egyes vizsgarészeken elért teljesítménye alapján osztályzatot kap. Ha a vizsgázó 

a szakmai vizsga követelményeinek megfelelően eredményes szakmai vizsgát tett, szakképesí-

tést igazoló bizonyítványt kap. 

9. ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, KOTTÁK, TANULMÁNYI 

SEGÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 

A tantervi programokban megfogalmazott tananyag feldolgozása során tanáraink módszertani 

szabadsága érvényesül a taneszközök, kották kiválasztásában. 

A kották, tankönyvek kiválasztásának elvei: 

2. Tartalmilag: 

• legyen képességfejlesztő, kreativitást igénylő 
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• a hangszeres irodalom sokszínűségét reprezentálja, a legújabb kiadványok is szerepelje-

nek közöttük 

• vegye figyelembe a tanulók életkori sajátosságait 

• differenciálásra alkalmas ismereteket, tevékenységeket hordozzanak 

• tanulásra, gyakorlásra késztessenek 

• legyen személyiségfejlesztő,  

• tartalmazzon improvizációs lehetőségeket  

• sokrétű 

• hiteles 

Szerkezetileg: 

• legyen áttekinthető, tagolt 

• tegye lehetővé a differenciálást  

• konkrét, egyértelmű 

• ismétlő (ellenőrző) 

Külalakban: 

• legyen színes, esztétikus 

• lehetőleg tartalmazzon képeket, illusztrációkat.  

 

Az alkalmazható tankönyvek, segédletek, taneszközök kiválasztásának elvei középfokon: 

• Az iskolában használt tankönyvek kiválasztásánál irányadó jogszabályok: a 2013. évi 

CCXXXII. törvény, valamint a 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagó-

gus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás 

rendjéről 

• A kiválasztást a kiadók, forgalmazók kiadványai, ismertetői ill. a továbbképzések tájé-

koztatása alapján elsődlegesen a szaktanárok döntik el, egyeztetve a tanszakvezetőkkel – 

munkaközösség vezetőkkel és az iskolavezetés illetékesével. 

• A kiválasztás időszaki tervezése és realizálása az év elejei tankönyv ill. taneszköz meg-

rendeléskor történik; részben alkalomszerűen, egy-egy aktuálisan felhasználható szakiro-

dalmi segédanyag, taneszköz megjelenésekor és az oktatási folyamatokba építésekor. 

• Anyagi feltételeit részben pályázatok útján nyerjük el. (Pályázatokat az intézményveze-

tőhelyettesek ill. adott esetekben a szaktanárok,  tanszakvezetők -munkaközösség – ve-

zetők adhatnak be.) 
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• Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott tanesz-

közöket (tankönyv, munkafüzet, térkép, stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, 

amelyeket a művelődési és az oktatásért felelős miniszter hivatalosan tankönyvvé nyilvá-

nított. A nyomtatott taneszközökön túl néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség 

van (pl. tornafelszerelés, rajzfelszerelés, stb.). A szakmai munkához szükséges eszközök 

esetében  -  hangszerek  -  a középfokú oktatás  szintjének megfelelő hangszerpark  kiala-

kítására törekszünk. 

• Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező ta-

nulói taneszközöket az egyes szaktanárok határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján. 

• A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév má-

jusában szülői értekezleten, vagy írásban) tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a 

tanév kezdetére a szülők kötelessége. 

• A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat 

veszik figyelembe: 

• A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének, de érvényesüljön a tanári szabadság 

elve. 

• Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, 

amelyek több tanéven keresztül használhatók. 

• A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát csak 

nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be. 

• Az eszközök ára feleljen meg annak az összegnek, amelyet a magasabb jogszabályban 

foglaltak alapján a szülői munkaközösség évente véleményez. 

• Fontos a tankönyvek esztétikus és szemléltető jellege - különösen a természettudományos 

tantárgyaknál -, de itt törekszünk az olyan tankönyvek kiválasztására, amelyekben hang-

súlyt kap a tanulók gondolkodtatása, aktív szellemi munkára ösztönzése. A munkafüzet 

használatáról a tanár dönt. 

• A tankönyvek kiegészítéséül térképek, szöveggyűjtemények és szótárak szolgálnak, 

ezekről a tanulók gondoskodnak, az utóbbi korlátozott számban az iskola könyvtárából is 

kölcsönözhető. 

• Az iskola arra törekszik, hogy támogatásokat felhasználva egyre több nyomtatott tanesz-

közt szerezzen be az iskolai könyvtár számára. Ezeket a taneszközöket a szociálisan hát-

rányos helyzetű tanulók ingyenesen használhatják. 
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10. EGYÉB IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK 

10.1. Élő idegen nyelvek 

A 9-12. (-13.) évfolyamokon tanévenként hirdet intézményünk tehetséggondozó fakultációs 

órákat angol és német nyelvből, előre hozott érettségire felkészítés és B2 típusú nyelvvizsga 

megszerzése céljából. Ez összesen heti 1-4 tanórát jelent, a tanulók teljes (egyéni) órarendjétől 

függően. Ezen kívül korrepetálásra is biztosítunk lehetőséget, heti 1-2 tanórában. A nyelvtaná-

rok mindenkori tanóraszámától függően, mindezek a pedagógusaink által felajánlott, idegen 

nyelvi fejlesztő foglalkozások - a kötelező óraszámon felüli, órarendben rögzített - tanóráknak 

minősülnek. 

2020-tól a felsőoktatási intézményekbe csak B2 típusú nyelvvizsgával lehet bejutni1 , az intéz-

ményünkben elsősorban ezt a célt szolgálja a tanulóink segítéséül, - a szakgimnáziumok szá-

mára előírt, a kötelező óraszámon felüli -, az idegen nyelvi foglalkozások igénybevételének 

lehetősége. 

Ezzel összefüggésben, a tanulók idegen nyelvi fejlődésének és az intézményünk nemzetközi 

kapcsolatainak erősítése végett tevékenykednek nyelvtanáraink a nemzetközi kapcsolataink ki-

alakítása, építése és gondozása terén is, például projekt-teamekben részvétellel, az Európai 

Unió által támogatott pályázatok koordinálásával. 

10.2. Tanórán kívüli foglalkozások 

▪ szakmai versenyek, kurzusok, 

▪ a szakgimnáziumi tanulók közreműködése külső rendezvényeken, 

▪ kulturális bemutatók, 

▪ hangverseny látogatások. 

▪ osztálykirándulás 

10.3. Az iskola a kötelező tanulási időn túl igénybe vehető szolgáltatásai 

A tanulással összefüggő szolgáltatások: 

• konzultációs lehetőség a tanárokkal a tanulási problémákról, 

• kötetlen tárgyú konzultáció az iskola tanáraival, 

• felkészítés a tanulmányi - szakmai versenyekre, 

• az iskola által szervezett kurzusokon való részvétel, 

 

1 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. mellékletében 
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• főiskolai, egyetemi felvételik előtti szakmai segítségnyújtás, konzultációs lehetőség, 

• korrepetitor biztosítása a felvételi vizsgán, 

• könyvtárhasználat, 

• egyéni sportolási lehetőség, 

• az iskola tulajdonában lévő sporteszközök használata, 

• speciális tevékenységek megszervezése térítési díj ellenében, 

• gyakorlási rend kialakítása, 

• hangszerkölcsönzés 

 

Egyéb szolgáltatások: 

• étkezési lehetőség (ebéd) térítési díj ellenében a közelben, 

• egészségügyi szolgáltatások (sürgősségi orvosi ellátás, szűrővizsgálatok szervezése, 

iskolaorvosi rendelés), 

• a nevelési tanácsadó igénybevételének megszervezése, 

• egész napra megszervezett tanári, nevelőtanári ügyelet, amennyiben ezt a szülők többsége 

igényli ill. szaktanári javaslatra. 

11. A TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ 

INTÉZKEDÉSEK 

11.1. Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok 

A nevelési terület iskolánkban jelentkező alapproblémái: 

- A zeneművészeti képzésben résztvevő tanulók személyiségfejlődésének kettőssége (ti. 

a művészeti képzésben szabadon érvényesülő személyiség összetevők és a közismereti képzés-

ben standardizált követelmények ütközése) általában több tanulói kudarcot „eredményez” a 

közismereti képzés területén. 

- A másik alapprobléma a rendkívüli zenei képességekkel iskolánkba kerülő roma fiata-

lok tanulási nehézségei. E fiatalok legtöbbje kiváló zenei dinasztiák gyermekeként kerül az is-

kolába. Anyagi téren nincsenek hátrányos helyzetben, sőt gondos, szerető család veszi őket 

körül. Zenecentrikus beállítottságuk azonban a közismereti tárgyak tanulásában okoz gondot. 

- A 9. évfolyamos tanulók közül néhányan a középiskolába kerüléssel, az iskolatípusvál-

tással kapcsolatban élnek meg tanulási problémákat. 
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A folyamat tartalma: 

Az iskolai oktató-nevelő munkánk célja, hogy mindenki számára biztosítsa a felemelkedés esé-

lyét megteremtő minőségi oktatást. A gyerekek iskolai kudarcainak következtében személyisé-

gük nem fejlődik kellően, nehezebbé válik társadalmi beilleszkedésük. Megpróbálunk segíteni 

diákjainknak a tanulási kudarcok leküzdésében, a hátrányok ledolgozásában. Tanulási zavaron 

minden olyan lemaradást, zavart értünk, amely az iskolai előmenetelt hátrányosan befolyásolja. 

Igyekszünk feltárni a tanulási kudarcot, nehézséget előidéző okokat: 

• a részképességek hiányai, zavarai, 

• a magatartási rendellenességeket, 

• a nem megfelelő tanulási magatartást felismerni. 

Alkalmazási terület: 

• az iskola valamennyi tanulója (felismerés bizonyos szakaszában) 

• a kiválasztott tanulók (fejlesztés szakaszában) 
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A folyamat leírása: 

Tevékenység Módszer Felelős Határidő 

1. A tanulási kudarcnak 

kitett tanulók felismerése 

 

- képességek felmérése iskolába  

lépéskor 

- képességek felmérése az  

iskoláztatás folyamán  

pl: induktív gondolkodás mérése 

- szaktanárok - tanév eleje 

 

- megfigyelés - szaktanár,  

osztályfőnök 

- folyamatos 

 

- dokumentumelemzés (a tanuló 

iskolai produktumainak célirányos 

áttekintése) 

- szaktanár,  

osztályfőnök 

- tanév eleje,  

illetve  

folyamatos 

- beszélgetés (gyerekkel, szülővel) - szaktanár,  

osztályfőnök 

- folyamatos 

 

- a tanulók tanulási szokásainak 

felmérése 

- szaktanár,  

osztályfőnök 

- első félév 

 

2. A tanulási kudarcnak 

kitett tanulók fejlesztése 

 

- egyéni (képesség) fejlesztés 

(fejlesztési terv alapján) 

- pedagógus - folyamatos 

 

- differenciált tanóravezetés - minden pedagógus - folyamatos 

- korrepetálás - érintett pedagógus, 

korrepetálást vezető 

pedagógus 

- folyamatos 

 

- mentesítés bizonyos tárgyak, illetve 

értékelési módszerek alól 

 

- szaktanár, 

osztályfőnök,  

intézményvezető 

- tanév eleje,  

illetve 

folyamatos 

- csoportbontás - iskolavezetés, 

szaktanár 

- tanév eleje, 

és 

félévkor 

- tanulásmódszertan, tanulás tanítása - osztályfőnök,  

szaktanár 

- tanév eleje,  

illetve 

folyamatos 

3. A tanulási kudarcnak 

kitett tanulók fejlesztése 

(iskolán kívül) 

 

- a tanulási zavarokkal küzdő tanulók 

speciális szakemberekhez történő 

irányítása (Nevelési Tanácsadó) 

- szaktanár, 

osztályfőnök,  

középfokú 

intézményvezető-

helyettes 

- folyamatos 

 

4. A fejlesztés  

hatékonysága, 

értékelés 

- dokumentumelemzés (a tanuló 

iskolai produktumainak célirányos 

áttekintése) 

- szaktanár,  

osztályfőnök 

- tanév vége 
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 - megfigyelés - szaktanár,  

osztályfőnök 

- folyamatos  

illetve 

tanév vége 

- tanulmányi eredmények elemzése 

(dokumentumelemzés) 

- szaktanár,  

osztályfőnök 

- tanév vége 

 

- beszélgetés (gyerekkel, szülővel) - szaktanár,  

osztályfőnök 

- tanév vége 

 

11.2. Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység: 

Célunk: 

A szociális hátrányokkal küzdő tanulóink problémáinak csökkentése. Szociálisan hátrányos 

helyzetűeknek tekintjük azokat a diákokat, akiknek családjában olyan kevés a havi jövedelem, 

hogy emiatt a családnak megélhetési problémái vannak. A növekvő munkanélküliség, a válások 

számának emelkedése következtében a szociális hátrányokkal küszködő tanítványaink száma 

évről évre folyamatosan nő. 

 

Tevékenység Módszer Felelős Határidő 

 

1. A szociálisan hátrá-

nyos helyzetű tanulók fel-

ismerése 

 

- megfigyelés - osztályfőnök, osztályban 

tanító tanárok, kollégiumi 

csoportvezetők 

 

- szeptember 30, il-

letve 

folyamatos 

 

- kapcsolatfelvétel a helyi 

családsegítő szolgálattal 

- középfokú  

intézményvezető-helyettes 

 

- október 15, illetve 

folyamatos 

 

2. A szociálisan hátrá-

nyos 

helyzetű tanulók anyagi 

támogatása, a lehetősé-

gek 

feltárása 

 

- rendeletek figyelése és 

alkalmazása  

pályázatfigyelés (esély 

egyenlőség, stb.) 

- tanulmányi kirándulás 

támogatása 

- tankönyvtámogatás 

- ingyenes tankönyvhöz 

juttatás 

 

- osztályfőnök, középfokú 

intézményvezető-helyettes, 

minőségirányítási csoport 

tagjai, 

tankönyv-felelős 

 

- szeptember 30, ill. 

folyamatos 

 

3. Az iskolánk nyújtotta  

nem 

anyagi jellegű segítés 

- differenciált foglalkozás 

- felzárkóztatás 

- egyéni foglalkozás 

- osztályfőnök, szaktanárok - folyamatos 
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Ingyenes iskolai szolgáltatások: 

A Nemzeti Köznevelésről szóló törvényben foglaltak alapján nem kérünk anyagi ellenszolgál-

tatást olyan iskolán, tanórán kívül megszervezett pedagógiai programokért (pl. múzeumlátoga-

tási belépődíjak) amelyek a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódnak, a tananyag fel-

dolgozásához szükségesek – a kerettantervben illetve az éves tanmenetben is szerepelnek – s 

valamennyi érintett tanulóra kötelező jelleggel vonatkoznak. 

A tankönyv kiválasztásánál és tankönyvrendelésnél a 2013. évi CCXXXII. törvény előírásait 

vesszük figyelembe. 

A hangszert, mint tanulóeszközt az iskola anyagi erőforrásainak függvényében biztosítja térí-

tésmentesen. Alapfokon a hangszerek kölcsönzéséért a tanulók hangszerkölcsönzési díjat fizet-

nek. 

11.3. SNI tanulók integrálása: 

Iskolánk törekszik az esélyegyenlőség megteremtése érdekében integrált oktatás-nevelés kere-

tében lehetőséget adni a SNI tanulók sikeres beilleszkedésére, amennyiben a nevelőtestület az 

alkalmassági vizsga során esélyt lát arra, hogy a tanuló képes lesz teljesíteni a zeneművészeti 

szakgimnázium szakmai követelményeit. 

Célunk, hogy a sikeres érettségi után a zenei- illetve társterületi felsőoktatásban adottságaiknak 

megfelelően folytathassák tanulmányaikat. 

 

Fejlesztési formák: 

Tanórákon: differenciált, egyénre szabott módszerekkel törekszünk a fejlesztés legkedvezőbb 

lehetőségeinek biztosítására, szem előtt tartva az egyéni képességeket és az eltérő fejlődési üte-

met. 

Tanórákon kívül: 

- korrepetálás 

- fejlesztő-felzárkóztató foglalkozások 

Intézményi kereteken túl: 

- együttműködés a szakszolgáltatókkal (Beszédjavító, Nevelési Tanácsadók, Pedagógiai 

Szakszolgálat) 

A tanuló valamely tantárgyból vagy tantárgyakból minősítés alóli felmentésre jogosult, ha a 

szakértői véleményben ez megfogalmazásra került. A tanulók munkájának értékelése és vizs-

gára bocsátása a Nktv.-ben foglaltaknak megfelelően történik. 
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12. EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 

12.1. Az iskolai egészségnevelés törvényi háttere 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 7. § bm) pontja kimondja, hogy az iskolai Pedagógiai 

Programnak tartalmaznia kell az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket. 

12.2. Az egészségnevelési program célja 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 128. § értelmében 

Iskolánk egészségnevelési programjának célja, hogy diákjaink megismerjék az egészségvéde-

lem, az egészségfejlesztés és a környezetvédelem kiemelt kérdéseit, valamint képesek legye-

nek arra, hogy ezen komplex területen saját személyiségüket pozitív irányban fejleszteni tud-

ják. Az ismeretközlés, a képességfejlesztés és a közösségek felelősségének kérdéseit kiemel-

ten kezeljük az alábbi területeken:  

• az életkorral járó biológiai, pszichohigiénés és életmódi tennivalók  

• a társkapcsolatok egészségi, etikai kérdései  

• az egészségre káros szokások  

• az egészséges életvitelhez szükséges képesség fejlesztésének lehetőségei  

• a testi és lelki egészség erősítése és fejlesztése valamint a szükséges prevenciós 

folyamatok és tevékenységek kialakítása  

• az egészségérték tudatosítása (figyelemfelkeltés, tájékoztatás, motiváló és akti-

vizáló tudatosítás)  

• a környezeti kultúra tudatos formálásának fontossága és lehetőségei  

• az ember és a természet egymásrautaltsága,  

• a természeti és mesterséges környezet ápolása, megóvása.  

Kiemelkedő fontosságúnak tartjuk a mindennapos testedzés változatos lehetőségeinek megte-

remtését az iskolában.  

Céljaink megvalósítását a kerettanterv helyi tanterveiben átgondolt tevékenységek segítik. El-

várjuk, hogy iskolánk minden pedagógusa átérezze az alapelvek fontosságát, és oktató-nevelő 

munkája során minden lehetőséget (ebbe beletartozik a személyes példaadás felelőssége is) 
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használjon ki arra, hogy a diákok egészségtudatos magatartása az egészségfejlesztés során ki-

alakuljon. Kiemelt szerepet szánunk a természettudományos tárgyat és testnevelés tantárgyat 

tanító tanárainak, valamint az osztályfőnököknek.  

A célok megvalósítása érdekében a nevelőtestület szorosan együttműködik az iskola egészség-

ügyi szolgálattal (iskolaorvos, védőnő, iskola-fogászat), a szülői közösségekkel, a diákönkor-

mányzattal. 

12.3. Az egészségnevelés témakörei 

• fizikai egészség 

• szociális egészség 

• életet veszélyeztető tényezők 

• szerelem és szexualitás 

• életvezetési technikák 

• környezeti kultúra 

12.3.1. Fizikai egészség 

• a testi-lelki egészség és a környezet harmonikus kapcsolatának kialakítása  

• helyes szabadidős szokások kialakítása  

• mozgás és személyes higiéné  

• egészséges táplálkozás  

• egészséges ruházkodás  

• elsősegélynyújtás  

A fizikai egészség témához kapcsolódik az iskola-egészségügyi szolgálat tevékenysége. A ta-

nulók egészségi törzslapján szereplő legfontosabb betegségekről, fizikai elváltozásokról az 

iskolaorvos illetve a védőnő a szülőn keresztül tájékoztatja az osztályfőnököt (a kölcsönös tá-

jékoztatás minden esetben a titoktartási kötelezettség betartásával történik). Szükség esetén 

(pl. krónikus betegségek – cukorbetegség, szívbetegség, asztma, allergia, epilepszia stb.) az 

iskolaorvos (védőnő) tájékoztatja a nevelőtestületet (osztályfőnököt) a tanulóval kapcsolatos 

speciális feladatokról.   

Az iskolavezetés az iskolai egészségügyi szolgálattal közösen minden évben elkészíti a tanév-

ben esedékes kötelező orvosi vizsgálatok, szűrések ütemezését. Évenként legalább egyszer fo-

gászati, szemészeti és belgyógyászati vizsgálaton kell részt vennie a tankötelezettség végéig a 
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tanulóknak (Kt. 41. § (5).) Az ütemezés olyan legyen, hogy a tanév rendjében rögzített neve-

lési-oktatási feladatok ellátását ne zavarja. Törekedni kell arra, hogy a kötelező orvosi vizsgá-

latok ne a tanítási órák rovására szerveződjenek.  

A testnevelés tantárgy helyi tantervében rögzíti a tanulók fizikai állapotára vonatkozó felmé-

rés elveit és ütemezését. 

12.3.2. Szociális egészség 

• sikeres fellépés, megjelenés  

• az ideális emberi kapcsolatok megvalósítása  

• a család szerepe az egyén szemilyiségfejlődésében 

• az egyén, a család és a társadalom egészséges kapcsolata  

• a szomatikus egészség megőrzése a saját és a társadalom által biztosított rend-

szerek igénybevételével (egészségügyi ellátás lehetőségei)  

• a káros szenvedélyek - környezeti hatásuk az emberi kapcsolatok alakulására  

• a barátság, mint a kapcsolatrendszer alapja  

• konfliktusok a kapcsolati rendszerben  

• a kommunikáció szerepe a konfliktusok kezelésében  

Törekedni kell arra, hogy a mentálisan rászoruló diákok problémáik feltárásához és azok or-

voslásához megkapják a szakember segítségét. Az iskola-egészségügyi szolgálat segítséget 

nyújt a pedagógusoknak ahhoz, hogy felismerjék és kezelni tudják (akár szakemberhez tör-

ténő irányítással is) a pszichoszomatikus tünetekkel küzdő serdülőket (pl. magatartási zava-

rok, a serdülőkori depresszió stb.). Súlyosnak ítélt esetekben (pl. a serdülő családon belüli 

bántalmazása esetén) az iskola intézményvezetőja segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól 

(Kt. 41.§.(6)) 

12.3.3. Életet veszélyeztető tényezők 

• másság és tolerancia  

• a szabadidő helyes eltöltése  

• a szenvedélybetegségek  

• az alkoholfogyasztás, a drogok, a dohányzás és az internetfüggőség egészséget 

és emberi kapcsolatokat károsító hatásai  

• a „legális” és „illegális” szerek, a függőség, a hozzászokás  

• törvényi szabályozások  

• a függőség válfajai és fokozatai, társadalmi megítélésük  
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• pszichés betegségek (anorexia, bulímia, öngyilkosság, stb.) 

Az életet veszélyeztető tényezők „intézményen belüli” felismeréséhez fontos az iskola tanára-

inak odafigyelő magatartás. A gyermekvédelmi törvény előírásának megfelelően a veszélyez-

tetett gyermekekkel való foglalkozás felelőssége nemcsak az osztályfőnök feladata. Az, hogy 

ki tartozik a veszélyeztetett kategóriába, sokszor nehéz felderíteni, ebben a diákközösség is 

sokat segíthet. 

12.3.4. Szerelem és szexualitás 

• a serdülés  

• a szexuális orientáció kialakulásának okai, következményei  

• felkészülés a családi életre  

• a fogamzásgátlás serdülőkorban és a felnőtt életben  

• a szexuálisan terjedő betegségek  

• a családtervezés  

A szerelem és szexualtás témakörben különösen fontos a diákközösségek véleményének és az 

egyén problémáinak felszínre hozása. A természettudományos tantárgyat tanító tanárokés a  

védőnő segítik az osztályfőnök munkáját. Felvilágosítják a tanulókat a nemi úton terjedő fer-

tőző betegségekkel kapcsolatos teendőkről, a fertőző betegségek megelőzéséről, tájékoztatást 

nyújtanak a kötelező és a fakultatív védőoltásokról. Megvitatják a tanulókkal a HIV pozitív 

esetek „kezelésének” különböző fokozatait és szintereit, a közösség felelősségét a fertőző be-

tegségekkel kapcsolatban. Segítik a felnövekvő generációt abban, hogy felnőttként egészsé-

gen gondolkodjanak, és felelősségteljesen cselekedjenek a gyermekvállalás kérdésében. 

12.3.5. Életvezetési technikák 

• a reális önkép kialakítása, a kritikai érzék tudatos fejlesztése.  

• önértékelés az általunk létrehozott környezeti hatások tükrében  

• önismeret, önkritika mások kritikájának elfogadása alapján  

• kamaszkori túlkapások felismerése és legyőzése  

• mások józan kritizálása, reális megítélése a tolerancia jegyében - milyennek 

látnak engem mások?  

• milyenek lehettek, milyenek voltak az előző generációk értékrendjei, ezekből 

mit vett át a jelen generáció, és ez milyen új értékeket teremtett?  

• hogyan élhetünk saját hibáinkkal?  

• az előítélet fogalma és káros következményei 
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12.3.6. Környezeti kultúra 

• a környezet hatása az emberi egészségre  

• természetes és mesterséges környezet  

• az ember pozitív és negatív hatása az ember környezetére 

 

12.4. Elvárt kompetenciák 

Követelmény, hogy a diákok az egészségfejlesztés terén szerzett ismereteik, készségeik és 

jártasságaik birtokában felismerjék a kiegyensúlyozott életmód és életvitel jelentőségét saját 

egészségük szempontjából. Ismerjék az egészségfejlesztéssel összefüggő alapfogalmakat, kü-

lönös tekintettel az egyéni felelősség jelentőségére.  

A tanulók legyenek tisztában azzal, hogy az egészség nem a betegség hiánya, hanem a fizikai, 

mentális és szociális jóllét állapota, valamint, hogy a mindennapi életvezetés, az életmódbeli 

szokások fogják döntő mértékben meghatározni későbbi egészségi állapotukat, életkilátásaikat.   

Tudjanak különbséget tenni a "kockázatos" és a "veszélyes" dolgok, tevékenységek között. 

Ismerjék fel az egészséget veszélyeztető magatartásformákat, valamint azokat az élethelyzete-

ket, amelyek választások elé állíthatják őket.  

Legyenek tisztában a dohányzás, az alkohol és a kábítószer-fogyasztás egészségi, jogi és tár-

sadalmi következményeivel. Tudjanak különbséget tenni a kábítószert is tartalmazó gyógysze-

rek használata és visszaélésszerű fogyasztása között.  

Ismerjék a szexualitás társadalmi vonatkozásait, a nemi- és családi szerepek jellegzetességeit, 

legyenek tisztában a szexuális élet alapvető higiénéjével.  

Rendelkezzenek olyan kommunikációs készségekkel, amelyek segítik őket az egészségüket 

támogató döntések meghozatalában, valamint társas kapcsolataik "karbantartásában", konflik-

tusaik kezelésében. Ismerjék fel a kiegyensúlyozott táplálkozás alapvető jelentőségét az 

egészségi állapot fenntartásában. Legyenek tudatában az aktív életmód által kínált előnyökkel, 

elsősorban a mindennapi mozgás kedvező élettani hatásának, valamint saját fizikai képességeik 

megőrzésének fontosságával. Ugyancsak lássák be az aktív életvitel a személyközi kapcsola-

tokban és az önbecsülésben betöltött szerepét.  

Éljék át a szűkebb és tágabb környezetért vállalt felelősség érzését, ismerjék fel egyéni lehe-

tőségeiket a természetvédelem területén. 
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IX. A PEDAGÓGIAI PROGRAMMAL KAPCSOLATOS 

INTÉZKEDÉSEK 

1. A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE 

Az iskola 2022. szeptember 1. napjától szervezi meg nevelő és oktató munkáját e pedagógiai 

program alapján. 

Ezen pedagógiai program érvényességi ideje 2022. szeptember 1. napjától határozatlan időre 

szól.  

2. A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRTÉKELÉSE,  

FELÜLVIZSGÁLATA 

A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevelőtestület 

folyamatosan vizsgálja.  

A pedagógiai programot érintő új jogszabályok megjelenését követően az intézményvezető in-

tézkedik a felülvizsgálatról és az esetleges átdolgozásról.. 

A nevelők szakmai munkaközösségei minden tanév végén értekezlet keretén belül értékelik a 

pedagógiai programban megfogalmazott általános célok és követelmények megvalósulását. 

3. A PEDAGÓGIA PROGRAM MÓDOSÍTÁSA 

A pedagógia program módosítására: 

Az iskola intézményvezetője, 

A nevelőtestület bármely tagja, 

A tanszakok, a közismereti tanárok szakmai munkaközössége, 

Az iskola fenntartója tehet javaslatot. 

A szülők és a tanulók a pedagógiai program módosítását közvetlenül a szülői szervezet, ill. 

diák-önkormányzat képviselői útján javasolhatják. 

A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az intézményvezető jóváha-

gyásával válik érvényessé. 

A módosított pedagógiai programot a jóváhagyást követő tanév szeptember 1. napjától kell be-

vezetni. 
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A Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai 

programját az intézmény vezetője 2022 év 09 hó 08. napján jóváhagyta.  

Kelt: 2022. 09. 08. 

 

…………………………………….. 

intézményvezető 

 

Mellékletek: 

Pedagógus szakmai etikai kódex 

Alapfokú tantervek 

Tanszaki vizsgaszabályzatok 

Középfokú tantervek 

Érettségi vizsga témakörei tantárgyanként 


