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A(z) Székesfehérvári Tankerületi Központ által 2021. szeptember 06. napján kiadott szakmai alapdokumentum
Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Fejér megye
Fenntartó tankerületi központ megnevezése: Székesfehérvári Tankerületi Központ
OM azonosító: 039554

Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
szakmai alapdokumentuma
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése szerinti tartalommal, figyelemmel a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 123. § (1)
bekezdésében leírtakra, az alábbi szakmai alapdokumentumot adom ki:
A köznevelési intézmény
1. Megnevezései
1.1. Hivatalos neve:

Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

2. Feladatellátási helyei
2.1. Székhely:

8000 Székesfehérvár, Városház tér 3.

2.1.1. telephelye:

2483 Gárdony, Bóné Kálmán utca 14/b

2.1.2. telephelye:

8154 Polgárdi, Kossuth Lajos utcája 139

2.1.3. telephelye:

8132 Lepsény, Vasút utca 19.

3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye
3.1. Alapító szerv neve:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

3.2. Alapítói jogkör gyakorlója:

emberi erőforrások minisztere

3.3. Alapító székhelye:

1054 Budapest, Akadémia utca 3.

3.4. Fenntartó neve:

Székesfehérvári Tankerületi Központ

3.5. Fenntartó székhelye:

8000 Székesfehérvár, Petőfi Sándor utca 5.

4. Típusa:

összetett iskola

5. OM azonosító:

039554

6. Köznevelési alapfeladatai
6.1. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 3.
6.1.1. alapfokú művészetoktatás
6.1.1.1.

nappali rendszerű (felvehető maximális tanulói létszám: 780 fő)

6.1.1.2.

zeneművészeti ág (kifutó tanszakok: brácsa tanszak, citera tanszak, csembaló tanszak, duda tanszak, fagott tanszak,
furulya tanszak, fuvola tanszak, gitár tanszak, gordonka tanszak, harmonika tanszak, harsona tanszak, hegedű tanszak,
jazz-dob tanszak, kamarazene tanszak, klarinét tanszak, koboz tanszak, kürt tanszak, magánének tanszak, nagybőgő
tanszak, népi bőgő, cselló tanszak, népi brácsa tanszak, népi cimbalom tanszak, népi ének tanszak, népi hegedű
tanszak, népi klarinét/tárogató tanszak, oboa tanszak, orgona tanszak, szaxofon tanszak, szolfézs (klasszikus zene)
tanszak, tambura tanszak, tekerő tanszak, trombita tanszak, tuba tanszak, ütő tanszak, zongora tanszak) (új tanszakok:
fúvós tanszak (Népzene), vonós- és tekerő tanszak (Népzene), fafúvós tanszak (Klasszikus zene), fafúvós tanszak
(Jazz-zene), rézfúvós tanszak (Klasszikus zene), rézfúvós tanszak (Jazz-zene), vonós tanszak (Klasszikus zene), vonós
tanszak (Jazz-zene), billentyűs tanszak (Klasszikus zene), billentyűs tanszak (Jazz-zene), akkordikus tanszak
(Klasszikus zene), akkordikus tanszak (Népzene), vokális tanszak (Klasszikus zene), vokális tanszak (Népzene),
vokális tanszak (Jazz-zene), kamarazene tanszak (Klasszikus zene), kamarazene tanszak (Jazz-zene), zeneismeret
tanszak (Klasszikus zene), zeneismeret tanszak (Népzene), zeneismeret tanszak (Jazz-zene), pengetős tanszak
(Népzene), pengetős tanszak (Jazz-zene), ütős tanszak (Népzene), ütős tanszak (Jazz-zene))
1-12 évfolyam

6.1.1.3.
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6.1.2. szakgimnáziumi nevelés-oktatás (köznevelési típusú)
6.1.2.1.

nappali rendszerű (felvehető maximális tanulói létszám: 100 fő)

6.1.2.2.

évfolyamok száma: négy, öt

6.1.2.3.

a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók neveléseoktatása (egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők)
nappali rendszerű (felvehető maximális tanulói létszám: 15 fő)

6.1.2.4.

érettségire felkészítő képzés

6.1.2.5.

kizárólag szakképző évfolyamok

6.1.2.6.

A szakgimnáziumi nevelés-oktatás párhuzamos oktatás keretében érettségi és szakmai vizsgára felkészítő 5
évfolyammal működik.
Szakmák a 2012/2013. tanévtől felmenő rendszerben

A

B

C

D

E

F

Programkövetelmény
szám

Tanulmányi terület

Képzési idő (év)

Ágazathoz nem
sorolható

2

2.

5421206

Szakképesítés
megnevezése
Klasszikus zenész
(szakirány
megnevezésével)
Népzenész (szakirány
megnevezésével)

Szakképesítés
szakirányai

1.

Szakma azonosító
szám
5421205

Ágazathoz nem
sorolható

2

Szakmák a 2016/2017. tanévtől felmenő rendszerben
A

B

C

D

E

F

Programkövetelmény
szám

Tanulmányi terület

Képzési idő (év)

XLII.
Előadóművészet

2

2.

5421206

Szakképesítés
megnevezése
Klasszikus zenész II.
(szakirány
megnevezésével)
Népzenész II.
(szakirány
megnevezésével)

Szakképesítés
szakirányai

1.

Szakma azonosító
szám
5421205

XLII.
Előadóművészet

2

E

F

Tanulmányi terület

Képzési idő (év)

Művészet

5

Művészet

5

Művészet

5

Művészet

5

Művészet

5

Művészet

5

Művészet
Művészet

5
5

Művészet

5

Szakmák a 2021/2022. tanévtől felmenő rendszerben
A

B

1.

Szakma azonosító
szám
4021505

Szakképesítés
megnevezése
Klasszikus zenész II.

2.

4021505

Klasszikus zenész II.

3.

4021505

Klasszikus zenész II.

4.

4021505

Klasszikus zenész II.

5.

4021505

Klasszikus zenész II.

6.

4021505

Klasszikus zenész II.

7.
8.

4021506
4021506

Népzenész II.
Népzenész II.

9.

4021506

Népzenész II.

C

D

Szakképesítés
Programkövetelmény
szakirányai
szám
Klasszikus zenész 02154033
Billentyűs
Klasszikus zenész 02154034
Fafúvós
Klasszikus zenész 02154036
Húros-vonós
Klasszikus zenész 02154037
Magánénekes
Klasszikus zenész 02154038
Rézfúvós
Klasszikus zenész 02154039
Ütős
Népzenész - Fafúvós
02154052
Népzenész - Húros02154053
vonós
Népzenész - Népi
02154054
énekes
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10.

4021506

Népzenész II.

Népzenész - Ütős

02154055

Művészet

5

6.1.3. iskolai könyvtár:
iskolai / kollégiumi könyvtár
6.1.4. mindennapos testnevelés biztosításának módja:
együttműködésben, megállapodás alapján
6.1.5. a testnevelésórák keretében megvalósított úszásoktatás módja:
együttműködésben, megállapodás alapján
6.2. 2483 Gárdony, Bóné Kálmán utca 14/b
6.2.1. alapfokú művészetoktatás
6.2.1.1.

zeneművészeti ág (kifutó tanszakok: gitár tanszak, jazz-gitár tanszak, szolfézs (klasszikus zene) tanszak, zongora
tanszak) (új tanszakok: billentyűs tanszak (Klasszikus zene), akkordikus tanszak (Klasszikus zene), zeneismeret
tanszak (Klasszikus zene), pengetős tanszak (Jazz-zene))

6.3. 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos utcája 139
6.3.1. alapfokú művészetoktatás
6.3.1.1.
6.3.1.2.

zeneművészeti ág (kifutó tanszakok: zongora tanszak) (új tanszakok: billentyűs tanszak (Klasszikus zene),
zeneismeret tanszak (Klasszikus zene))
zeneművészeti ág: 1-8. évfolyam

6.4. 8132 Lepsény, Vasút utca 19.
6.4.1. alapfokú művészetoktatás
6.4.1.1.

nappali rendszerű (felvehető maximális tanulói létszám: 50 fő)

6.4.1.2.

zeneművészeti ág (kifutó tanszakok: furulya tanszak, fuvola tanszak, szintetizátor tanszak) (új tanszakok: fafúvós
tanszak (Klasszikus zene), billentyűs tanszak (Elektroakusztikus zene))
szín- és bábművészeti ág (kifutó tanszakok: színjáték tanszak) (új tanszakok: színjáték tanszak)

6.4.1.3.

6.4.2. Zeneművészeti ág: klasszikus zene, fafúvós tanszak(furulya, fuvola), elektroakusztikus zene:
billentyűs tanszak - klasszikus szintetizátor, kettő előkészítő, hat alapfokú és négy továbbképző évfolyam.
Szín- és bábművészeti ág: színjátszás tanszak, kettő előkészítő, hat alapfokú és négy továbbképző
évfolyam.
7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga
7.1. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 3.
7.1.1. Helyrajzi száma:

218

7.1.2. Hasznos alapterülete:

2040 nm

7.1.3. Intézmény jogköre:

ingyenes használati jog

7.1.4. Fenntartó jogköre:

vagyonkezelői jog

7.2. 2483 Gárdony, Bóné Kálmán utca 14/b
7.2.1. Helyrajzi száma:

gárdonyi 2320

7.2.2. Hasznos alapterülete:

2314,6 nm

7.2.3. Intézmény jogköre:

ingyenes használati jog

7.2.4. Fenntartó jogköre:

vagyonkezelői jog

7.3. 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos utcája 139
7.3.1. Helyrajzi száma:

1406

7.3.2. Hasznos alapterülete:

5047 nm

7.3.3. Intézmény jogköre:

ingyenes használati jog

7.3.4. Fenntartó jogköre:

vagyonkezelői jog

7.4. 8132 Lepsény, Vasút utca 19.
7.4.1. Helyrajzi száma:

405

7.4.2. Hasznos alapterülete:

2233 nm
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7.4.3. Intézmény jogköre:
7.4.4. Fenntartó jogköre:

ingyenes használati jog
vagyonkezelői jog

8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
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