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I. N e v e l é s i   P r o g r a m 

 

Előszó, aktuális változások 

 

 

Pedagógiai programunk felülvizsgálatánál figyelembe vettük:  

• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényt 

• a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletet,  

• az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programjáról szóló 27/1998. 

(VI.10.) MKM rendeletet 

 

 

 A NAT alapelveket, követelményeket ír elő, a művészetoktatás tantervi programja 

részletezett, kerettanterv jellegű. Ezért a programok kisebb-nagyobb korrekcióval alkalmasak a 

helyi tantervek elkészítésére. A helyi tanterveink többsége e módszerrel készült. Az egyéni, illetve 

tanszaki, tantárgyi munka inkább a kötelezően és szabadon választható tantárgyakra, tankönyvek, 

kották kiválasztására irányult. Nevelőink nagy számban vettek részt a minisztérium felkérésére a 

tantárgyi programok kidolgozásában, bírálatában, így a koncepciójukat, az egyéni véleményüket, 

javaslataikat már a Tantervi program készítésének vitájában kifejtették. A Programban 

megfogalmaztuk a művészeti nevelés általános célkitűzéseit, a helyi tantervekben az adott tárgyra, 

hangszerre vonatkozó célokat, feladatokat határoztuk meg. 

 

Célunk az volt és ma is az, hogy megtartva a hagyományos zenepedagógia minden értékét, de 

elvetve a gyermekeket túlhajszoló eredményközpontúságot, olyan módszereket dolgozzunk ki, 

melyek a zenével, mint művészeti eszközzel, a zenét tanuló gyermek személyiségére hatnak, jó 

irányba vezetve őket. 
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A 2007-ben elfogadott Pedagógiai Programhoz képest az alábbi változások történtek: 

 

Tartalmában: 

4.o. E-mail cím változás 

4.o. Feladatellátási helyek névváltozásai 

5.o. Alapító Okirat módosításai 

6.o. Igazgató-helyettesek – két fő 

8.o. Hegyvidéki Solti György Zenekar elnevezés bekerülése 

24.o. Iskolatitkári munkakör bevezetése 

24.o. Ütő tanszak megnevezése 

30.o. A 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet az alapfokú 

művészetoktatás követelményei és tantervi programjának 

bevezetéséről és kiadásáról, a módosítás ismertetése 

31.o. Működő tanszakok elnevezéseinek változása 

2013-tól:      5.o. Fenntartó változás 

  6.o. Alapító Dokumentum beemelése 

     28.o. a zeneiskola tevékenységi körének és igényeinek pontosabb  

 megfogalmazása a fejlesztési koncepcióban 

Az intézmény adatai 

 

Az intézmény neve:    Solti György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 

Rövidített neve:     Solti György Zeneiskola 

 

Az intézmény minősítése: 

   

kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény 2007. 

 

Az intézmény székhelye:        1122 Budapest, Maros u. 54/b. 

            Tel./fax.:   225-0825 

            E-mail: info@soltizeneiskola.hu 

            www.soltizeneiskola.hu 

 

 

 

Az intézmény kihelyezett tagozatai  (feladatellátási helyek): 
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 Arany János Ált. Iskola és Gimnázium     1124 Bp. Meredek u. 1. 319-3378 

 Tamási Áron Ált. Iskola és Német 

Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnázium     1124 Bp. Mártonhegyi u. 34. 202-4776 

 Budai Középiskola    1126 Bp. Kiss J. altb. u. 15. 225-0917 

 Jókai Mór Általános- és Német 

Nemzetiségi Iskola    1125 Bp. Diana u.4.  395-8167 

 Semmelweis Egyetem Gyakorló  

Ált. Isk. és Gimnázium     1125 Bp. Diana u. 35-37. 275-5780 

 ELTE Gyak. Ált. Iskola és  

Középiskola „B” épület   1126 Bp. Kiss J.altb. u.31. 225-7424 

 ELTE Gyak. Ált. Iskola és  

Középiskola  „A” épület   1126 Bp. Kiss J.altb. u. 42-44. 487-8100

 Németvölgyi Általános Iskola   1126 Bp. Németvölgyi u. 46. 356-0019 

 Városmajori Gimnázium és Kós  

Károly Általános Iskola   1122 Bp. Városmajor u. 59. 355-3619 

 Virányos Általános Iskola   1125 Bp. Virányos u. 48.  394-5015 

 Zugligeti Általános Iskola   1121 Bp. Zugligeti út 113. 274-4313 

 Pannonia Sacra Kat. Ált. Isk.   1122 Bp. Csaba u.16.  225-0506 

  

 

Az intézmény fenntartója:  

 

 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

1055 Budapest, Szalay u. 10 – 14. 

XII. Tankerület Budapest 

1126 Budapest, Hertelendy u. 13. 

 

Az intézmény alaptevékenysége: 

 

 Alapfokú művészetoktatás (zene) 
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Alapító okirat száma, kelte: 

  

66/1994 ( II. 17.) Budapest Főváros XII. kerületi ÖK határozat 

 

         Módosítások:    405/1996 (XII.12.) Kt. h. 

         371/1997 (VII 31)  Kt. h. 

             75/1998 ( III.12.)  Kt. h. 

         195/1998 (VI.25.)  Kt. h. 

         268/2000 (XI.16.)  Kt. h. 

             85/2004 (IV.15.)   Kt. h. 

         161/2006 (VII.27.)  Kt. h. 

                  133/2007 ( VI.12 )  Kt. h. 

       16/2008 (VI.12) Kt. h. 

       115/2008 (II.14) Kt. h. 

       72/2009. (V.14)   Kt. h. 

       190/2009 (IX.17)  Kt. h. 

283/2010 (XII.9.)  Kt. h. 

       102/2011. (VII.7)  Kt. h. 

       176/2012 (IX.27.)    Kt. h.  

2013-tól 

Alapító Dokumentum száma, kelte: 

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Igazgató:              Kocsisné Dióssy Krisztina 

               Székhelye:  1122 Bp. Maros u. 54/b. 

 

Igazgatóhelyettesek:  2 fő 

 

 

 

 

Az iskola bemutatása, hagyományai 
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 Az alapfokú művészetoktatás a magyar oktatási rendszer legfiatalabb intézmény típusai 

közé tartozik. 1951-ben az államosítással alakult meg a Fővárosi Zeneiskolai Szervezet, mely 

központilag irányította a körzeti zeneiskolákat. Kilenc körzeti zeneiskola működött a fővárosban . 

A fejlődés a 60-as években vált dinamikusabbá , megduplázódott az iskolák száma. 1968-ban 

decentralizálta a főváros a létszámában nagyon megnövekedett szervezetet, s így váltak a kerületi 

tanácsok fenntartókká. 

1970 - 80-ig  32,  1980-90 között 34 új zeneiskolát alapítottak az országban. Az 1989-90-es 

években a zeneiskolák száma 171, tanulói létszám 70 ezer fő. A magyar művészetoktatás 

leglátványosabb fejlődése 1990-től napjainkig következett be. Mára a zene- és művészeti iskolák 

száma meghaladja a 300-at, a tanulók aránya megfelel a fejlett európai országok tanulói arányának. 

A magyar 6-18 éves korosztály mintegy 13-14 % - a részesül alapfokú művészetoktatásban ( 130 

ezer ).  

 Az 50-es években a zeneoktatás 4-6 hangszerre korlátozódott: a tanulók több mint 60 %-át a 

zongora szakos tanulók tették ki. A 60-as évektől gyökeres változás állt be a zeneiskolák belső 

struktúrálódásában, melyet befolyásoltak az urbanizáció, az életmódban, lakáskörülményekben 

bekövetkezett változások, a zenei ízlés változása, a könnyűzene térhódítása stb. Erőteljes 

fejlődésnek indult a fúvós oktatás, majd a gitár tanítása, ezzel szemben a zongoristák száma 

arányaiban 20 %-ra csökkent. 

A számszerű fejlődéssel párhuzamosan végig jellemző volt a minőségi fejlődés, illetve színvonal. 

Zeneoktatásunk egyik legmagasabb színvonalú Európában. Számos ország példa- és 

modellértékűnek tartja a magyar zeneoktatást és napjainkra a teljes művészetoktatást. 

 A zene- és művészetoktatás fejlődésével párhuzamosan az oktatási kormányzatok 

igyekeztek megteremteni a magyar közoktatás rendszerébe való integrálás feltételeit.  Ezek közül 

kiemelkedő az 1985. és 1993. évi oktatásról szóló törvény és ezek módosításai.  

Az alap- és középfokú művészetoktatás intézményrendszere beépült a közoktatás 

intézményrendszerébe.  

Megteremtődött a művészetoktatás teljes jogi szabályozottsága. A miniszteri rendeletek (11/94, 

16/98, 8/2000) teljes körűen szabályozták az alapfokú művészetoktatási intézmények működését.  

Elkészültek a művészeti területek tantervi programjai és tantervei.  

A művészetoktatásra vonatkozóan is kidolgozásra került az oktatási miniszter taneszköz rendelete 

(1/1998).  

Eredményesen működik a zenei tantárgyak országos tanulmányi versenyeinek rendszere.  

Megoldott iskolaterületünk zenetanári továbbképzés rendszere.  

A többi intézménytípushoz hasonlóan normatív finanszírozásban részesül a tanult tantárgyak 

oktatási jellegének megfelelően (egyéni-csoportos).  
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A zeneiskoláknak nyújtott kottatámogatás részben kompenzálja a zeneiskolai kották, tankönyvek 

piacán bekövetkezett 500-800 %-os áremelkedést. 

Ma Magyarországon társadalmi igénnyé vált a zene- és művészetoktatás. 

 

Kerületünkben 1968-ban indult be a zeneoktatás. 

Megalakuláskor 16 zenetanár 3 tanszakon 6 kihelyezett tagozaton 350 növendéket oktatott. 

Jelenleg közel 1000 növendék zenei képzését 13 tagozaton 72 tanár látja el. 

1990-ben költöztünk a Moszkva tér 20.sz. alá, a volt „Úttörőház” épületébe, amely épület a 

Zeneiskola központjaként működött. Itt épült fel orgonánk, mellyel lehetővé vált az orgonatanítás 

és az egyházzene stúdium beindítása. Ettől kezdve kerületi zeneoktatásunk lendületes fejlődésnek 

indult. 2006. szeptember 1-jén indult meg az oktatás jelenlegi épületében. 

Az 1992-es oktatási törvényt követően előtérbe kerültek a szakmai követelmények, minőségi 

elvárások. Álláshelyeink száma 44-ről 57-re emelkedett, 2007.07. Ezzel lehetővé vált, hogy a 

kerület közismereti iskoláiba járó tanulók közel 20%-a tanulhasson zenét. A jelentkezők ma már 

18 hangszeres tanszak közül választhatnak: zongora, orgona, hegedű, cselló, brácsa, nagybőgő, 

gitár,furulya, fuvola, klarinét, oboa, szaxofon, fagott, trombita, kürt, harsona, tuba, kamarazene. 

Az iskola 1998-ban, fennállásának 30 éves évfordulóján felvette a világhírű karmester, Solti 

György nevét. Megőrizzük és továbbadjuk növendékeinknek azt a szellemiséget, ami egész 

életéből, művészetéből sugárzott: hitét a zene nagyszerűségében és lélekformáló erejében. 

Iskolánk, a zenei nevelést előtérbe helyező pedagógiai műhelyként működik, ezért nagyobb 

hangsúlyt helyezünk a zenei tömegnevelésre és a széles körű, aktív zene tevékenységre. 

Pedagógiai célkitűzésünk vezérgondolata a tanulók művészi ismereteinek, hangszeres tudásának, 

képességeinek, egész személyiségének fejlesztése. Elsődleges feladatunk, hogy minél több 

növendéket, minél hosszabb ideig megtartsunk a zene művelésében, hogy iskolánkból kikerülve 

képesek legyenek a saját örömükre szolgáló zenélésre és az értő zenehallgatásra. 

Az általános képzés mellett fontos a tehetséges fiatalok pályára való felkészítése is. A 

tehetséggondozás a tantervi program által előírt anyagban és a minőségi követelmények szintjén is 

különvált. A zenei műveltség megszerzéséért tanuló növendékek számára a követelmények teljes 

mértékben ennek a célnak elérésére irányulnak, míg a kiemelkedő képességűek – időben és a 

választható tárgyak sokféleségében – megkapják tehetségük kibontakoztatásának lehetőségét. 

Az igényes egyéni hangszeres képzés mellett pedagógiai programunkban kulcsfontosságú szerepe  

van a társas zenének. Kilenc együttes, zenekar és számtalan alkalmi kamaracsoport ad lehetőséget 

az együttmuzsikálásra és a nyári zenei táborban a felszabadult örömzenélésre. 

Kiemelkedik közülük a Hegyvidéki Solti György Zenekar, amelynek alapító tagjai a zeneiskola 

volt növendékeiből, pályakezdő fiatal tanárainkból kerültek ki és ma már meghatározó színfoltja 
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kerületünk kulturális életének. A zeneiskola fontos szerepet tölt be a nemzeti hagyományok 

megőrzésében, a nemzeti azonosságtudat fejlesztésében. 

Programjaink gazdag választékot kínálnak a komolyzene iránt érdeklődőknek. Névadónk Solti 

György tiszteletére zenei versenyeket, emlékkoncerteket tartunk. Az évente megrendezésre kerülő 

Művészeti Szemlén kimagaslóan szereplő növendékeink gálakoncerten lépnek fel. Évről évre 

visszatérő hagyományőrző rendezvényeink jeles ünnepekhez, évfordulókhoz kapcsolódnak. 

Külön említést érdemel Solti György születésének 90. évfordulója alkalmából rendezett 

gálahangverseny, melyet Lady Solti is megtisztelt jelenlétével. 

2012 októberében, Solti György születésének 100. évfordulóján nagyszabású hangversenyt adtunk 

a MOM Kulturális Központban, illusztris vendégek jelenlétében. 

Iskolánk feladatának tekinti kortárs magyar szerzők műveinek megszólaltatását. Ennek jegyében 

útjára indítottunk egy sorozatot „Hegyvidéki Zeneszerző Portrék” címmel, melynek keretében 

Kurtág György, Kocsár Miklós, Sugár Rezső, Kadosa Pál műveit mutattuk be. 

Zenei életünk kiemelkedő eseménye a nyári zenei tábor, amely tartalmas szabadidős programokat 

és a felszabadult, közös együttmuzsikálás élményét nyújtja tanárnak, gyereknek egyaránt.  

Cserekapcsolatokat építettünk ki erdélyi, svájci, holland, spanyol és osztrák iskolákkal, amelyek 

tanulóit meghívtuk egy-egy fellépésre és szép koncertprogrammal viszonoztuk látogatásukat. 

Országos zeneiskolai fesztiválokon, versenyeken induló vonós-, fúvós-, orgona-, gitár és zongora 

szakos növendékeink többször nyertek el értékes helyezéseket. Az elmúlt tíz évben nyolcvan 

növendékünk választotta hivatásul a zenei pályát. 

 

Az iskola hagyományai     

 

Az iskola akkor tud egy település, vagy kerület életében teljes körűen működni, ha az oktatáson 

túl felvállalja szűkebb környezete kulturális értékeit, hagyományainak őrzését és folytatását. 

Az iskola önmaga is a hagyományteremtés fontos bázisa, egyfajta szellemiség megteremtésével, 

névfelvétellel, kulturális szokások kialakításával. E megfontolások alapján vette fel iskolánk Solti 

György, a világhírű karmester nevét. A művész kerületünk lakója volt, innen indult a világhír felé. 

E névfelvétellel kifejezésre kívántuk juttatni sokirányú oktatási, művészeti elkötelezettségünket, 

amelyet névadónk munkássága is jelképez. 

Hagyományaink közé emeltük be Solti György zenei munkásságának őrzését: zenei versenyekkel, 

emlékkoncerttel emlékezünk meg példaképünkről. 

Évről-évre visszatérő hagyományőrző rendezvényeink karácsonyhoz, húsvéthoz, anyák napjához, 

évfordulókhoz, jeles ünnepekhez kapcsolódnak. Hagyományainkhoz tartoznak bérleti 
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hangversenyeink, művészeti világnapok, jubileumok megrendezése, évenkénti nyári zenei táborok 

szervezése is. 

 Az iskola Pedagógiai Programjában kiemelt helyet foglal el a társas zenélés. Két vonószenekara, 

fuvolazenekara, fa- és rézfúvós együttese, gitárzenekara, reneszánsz gitár-furulya- és cselló 

kamaracsoportja van iskolánknak. A zenei élet csúcspontja az 1988 óta minden nyáron 

megrendezett 80-100 fős zenei tábor, mely a tartalmas szabadidős programok mellett alkalmat ad 

arra, hogy a kerület 13 iskolájában szétszórtan működő tagozatok közösséggé formálódhassanak. 

Nagyon fontosnak tartjuk a szakmai és a civil kontrollt zenei életünkben. Fesztiválokon, 

versenyeken való részvételünk a szakmai megmérettetés fórumai. Zeneiskolai bérleti és tanszaki 

hangversenyeinken a szülők előtt adunk számot oktatásunk színvonaláról. Részvételünk a kerület 

kulturális eseményein a kerület polgárai előtt teszik ismertté tevékenységünket.. 

Külön kell szólnunk a Budapest-Hegyvidéki Kamarazenekar, majd jogutódja a Hegyvidéki Solti 

György Zenekar működéséről, mely kerületünk kulturális életének egyik meghatározó színfoltja. 

2011-ben a zenekar a  Hegyvidéki Solti György Zenekar nevet vette fel, amellyel erősebb 

hangsúlyt kapott a zeneiskolához való kötődés. Új hagyományteremtő rendezvény az újévi 

koncert (a MOM Kulturális Központtal közös szervezésben), amelyen az iskola művésztanárai is 

közreműködnek. Az Önkormányzat az utóbbi években már közvetlenül is támogatta az együttest, 

2000-ben pedig önálló költségvetést szavazott meg számára. Lehetőség nyílt nemzetközi 

cserekapcsolatok kiépítésére is. Jártunk már Spanyolországban, Erdélyben, Svájcban és 

Hollandiában. 2000-ben, Ausztriában szerepelt szaxofon kvartettünk, majd holland 

zeneiskolásokat fogadtunk. 2009-ben Brüsszelbe látogattunk fúvós csoportunkkal, 2012-ben 

amerikai ifjúsági zenekart fogadtunk. Testvérvárosi kapcsolatot építettünk ki Veszprémmel. 

Folyamatban van egy norvég zeneiskolai testvérkapcsolat kiépítése is. A szakmai 

tapasztalatszerzésen túl, ezek az alkalmak nagymértékben hozzájárulnak a magyar zenei oktatás 

nemzetközi elismertségéhez. 

A zeneiskola és a befogadó iskolák közötti kapcsolattartásnak már régi hagyományai vannak. 

Újfajta kapcsolatrendszer kiépítése kezdődött el, melyben a személyes kontaktusok mind iskolai- 

tanári, mint kerületi-igazgatói szinten a zenei nevelés egészét célozták meg. Közös hangversenyek, 

hangszeres szemlék, fesztiválok és iskolanapok rendezvényei és az arra való felkészülés számtalan 

alkalmát sorakoztathatnánk példaként e tevékenység dokumentálására. Legrangosabbak voltak a 

Kós Károly, Tamási Áron, Jókai Mór, Arany János iskolák hangversenyei. Az Alkotás úti tagozat 

átköltözött a Németvölgyi utcai iskolába, mely így a fafuvós tanszakunk bázisa lett.  
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Helyzetelemzés 

 

Mikrokörnyezetünk 

 

 A XII. kerület népessége sok szempontból nem tekinthető szokásosnak, több 

mutatójában eltér a fővárosi átlagtól. A kerület tradicionálisan a felső-, közép- és a nagypolgári 

réteg letelepedési helye és mindig is a társadalom felső rétegeinek lakóhelyi célpontja lesz, amely 

az elérhető legmagasabb színvonalat igényli: a környezet minőségében, a kultúrában, az 

oktatásban, az egészségügyben, az infrastruktúrában. 

A népesség növekedése 1980-ig folyamatos volt, ez időszaktól fordult meg a trend a 

népességcsökkenés felé. Problémát jelent, hogy a kerület lakossága igen nagy mértékben öregszik, 

az elöregedés üteme gyorsabb, mint a budapesti átlag. Negatív folyamat a fiatal korosztályok 

csökkenése, amely ugyancsak hozzájárul az elöregedés felgyorsulásához és a gyermek korosztály 

csökkenéséhez is. 

 

A kerület lélekszámának alakulása: 

 

1980 83.000 fő 

1990 75.845 fő 

1994 71.000 fő 

1994 év végén    69.718 fő 

 

A kerületi általános iskolák létszámának alakulása: 

 

1990 6.548 fő 

1995       4.873 fő 

2000 3.960 fő 

2001 3.312 fő 

2002 3.171 fő 

2003 3.096 fő 
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A kerületi zeneiskola létszámának alakulása 

 

1990 850 fő 

1995   1001 fő 

2000 987 fő 

2001 983 fő 

2002 987 fő 

2003 991 fő 

2004         950 fő 

   2005         953 fő 

   2006         915 fő 

2007         965 fő 

2008         994 fő 

2009                                                  981 fő 

2010                                                  996 fő 

2011         995 fő  

2012         996 fő   

  

 

Tárgyi feltételek 

 

Épületek, tantermek: 

 

Iskolánk a közel 1000 tanuló zenei képzését 1 önálló épületben (központ) és a XII. kerület 12 

közismereti iskolájában látja el.  

Kihelyezett tagozatainkon egy időben 65 tanteremben oktatunk, melyből kizárólagosan saját 

használatú tanterem  (10) az alábbiak szerint:  

  

Maros u. 54/b (központ)    4 terem (+ 1 előadó) 

Jókai Mór iskolában     3 zeneterem 

Virányos úti iskolában     1 zeneterem 

Tamási Áron iskolában    2 zeneterem 

Arany János iskolában     1 ütőterem 
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A közismereti iskolák osztálytermeiben folyó egyéni oktatás hátrányai: 

 

• nehéz az alkalmazkodás az iskolai órarendhez, az épület bezárásához (2001.szept.-től 

kötelező óraszámemelés). 

• esetenként az órák megtartását akadályozzák a tanteremben rendezett szülői 

értekezletek, szakkörök, korrepetálások, fogadóórák stb. 

• a nagy értékű hangszerek vagyonvédelme nem megoldott 

• eszközigényesebb tanszak nem működtethető 

• nagy az áthallás, visszhangosak a termek 

• takarítás – állandó konfliktusforrás 

• napközi időintervalluma egyre zártabb, nehéz egyeztetni a csoportos órákkal 

 

Megoldás: az osztálytermek helyett kisebb alapterületű, egyéni oktatásra alkalmas saját 

használatú zenetermek kialakítása. 

A Solti György Zeneiskola saját épülete (Maros u. 54/b) elsősorban a zeneoktatás irányító, 

„kiszolgáló” központjaként működik. Előadótermének befogadóképessége (kb. 120 fő), bérleti 

koncertek, vizsgák, zenekari próbák, továbbképzések és az orgona oktatására kiválóan alkalmas.  

 

Hangszer- és taneszköz ellátottság, felszereltség 

 

Iskolánk felszereltségi színvonala nagyon jónak minősíthető. Az oktatás minden alapfeltétele 

biztosított. Hangszereink állapota viszont a folyamatos karbantartás ellenére is romlik. Az 

amortizációt költségvetésünk függvényében évenkénti 1-2 hangszer vásárlásával tudjuk követni. A 

mai hangszerárak mellett a szülők is egyre nehezebben tudják vállalni saját hangszer beszerzését. 

Jelenlegi hangszerállományunk a törvényben előírtaknak mennyiségben igen, de minőségben nem 

felel meg.  Fokozatosan lecserélésre szorul a meglévő zongora és pianinó állománynak  1/3  

része, a hegedű, cselló és ezek tartozékainak ( vonó, tok stb.) kb. fele, a klarinétok  kb. ¾  része.  

Fokozatosan kívánjuk fejleszteni a 2000. őszén beindult rézfúvós tanszak hangszerellátottságát, az 

ütő tanszak hangszerigényét. A gitártanszakon a meglévő tanulólétszámhoz még néhány gitárra 

lenne szükség. 

Legnagyobb létszámú tanszakunkon (zongora) az oktatás 17  zongorán és 29 pianínón folyik, 

mely hangszerek  kora  cca. 20- 80 évre becsülhető. Egyre gyakrabban szorulnak generáljavításra, 

melynek költsége 400 ezer Ft-nál kezdődik.  
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Könyv és zeneműtár (gyűjtemény) 

 

Iskolai kottatár állományunk kb. 2500 db, melyet csak gyűjtemény címszóval illethetünk.  

CD-k, oktató, videó és számítógépes programok szinte teljesen hiányoznak készletünkből. A 

bázis kottatár a zeneiskola épületében, a tanári szobában található, alkalmasabb helyiség nem áll 

rendelkezésre. Elrendezése tanszakonként szabad polcos rendszerben. A kihelyezett tagozatokon 

folyó oktatás miatt célszerűbbnek tűnt a fióktárak létrehozása, mely lehetővé teszi, hogy a 

gyerekek helyben, a szaktanár segítségével kölcsönözhessék ki a kívánt műveket (példányokat).  A 

zeneműtári állományunk fejlesztése elengedhetetlen.  

Könyvtárunk működési körülményei, területe nem megfelelő. Szükséges egy számítógéppel, 

fénymásolóval, zárható szekrényekkel felszerelt könyvtár. Ennek infrastrukturális feltételei nem 

adottak a Zeneiskola központi épületében 

 

 

Személyi feltételek 

 

A zeneiskola növendéklétszáma, tanszakonkénti megoszlása, a kiemelkedő képességű „B” 

tagozatos növendékek száma a mindenkori tantárgyfelosztásban szerepel.      

 

    

Pedagógus álláshelyek száma:    53       

Pedagógus munkát segítők száma:      2 

 

Sajnos hangszerkarbantartó és rendszergazda státusszal a mai napig nem rendelkezik 

zeneiskolánk, bár jogszabályban rögzített ennek szükségessége. 

 

A tantestület szakirányú végzettsége megfelel az Oktatási törvényben foglaltaknak, minden 

tanszakon megfelelő végzettségű szaktanár tanít.  

A tanszaki arányeltolódások követése – főleg a fúvós és gitár tanszak felé - egyre nagyobb 

feladatot jelent. Egyre több a szakmailag jól felkészült, pedagógiailag elkötelezett fiatal kolléga.  
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A művészeti és zenei nevelés cél és feladatrendszere, követelménye 

 

A régi görögöktől Comeniusig élt az a felfogás, hogy a zene feltétlenül szükséges az ember 

fejlődéséhez, nem csak élvezeti cikk, nem csak szórakozás, hanem az emberhez méltó létforma 

megteremtésének nélkülözhetetlen eszköze. 

Eddig a görög nevelés érte el legjobban a test és lélek harmonikus kiművelését. Benne a zene 

központi helyet foglalt el. 

Napjainkban az iskolák zöme a szaktárgyi tudást helyezi az oktatás középpontjába, felvállalva az 

intézmény ismeretközpontúságát. Ezzel párhuzamosan háttérbe szorult a humán értékek nevelési 

jelentősége. A művészeti nevelés gyakorlatilag kiszorult az intézményes oktatás rendszeréből. A 

művészeti iskolák feladata: ellensúlyozni a közismereti oktatás egyoldalúságát.  

 

Alapvető célkitűzésünk, hogy a művészeti képzés sajátos lehetőségeivel, eszközeivel, konkrét 

művelésével harmonikus, érzelmileg gazdag, kreatív és kultúrált embereket neveljünk. 

 

A művészetoktatásban rejlő személyiségfejlesztő, értékteremtő tulajdonságok, készségek 

kialakításával, elsajátításával el kell érni, hogy a tanulók: 

 

- sajátos speciális művészeti ismeretekkel, készségekkel rendelkezzenek, amelyek lehetővé 

teszik a tanulás során rendszeresen alkotó művészeti tevékenységgel, az interpetálással együtt 

járó pozitív élmények átélését, mint az alkotás és a siker örömét, a szépség, az esztétikum 

katartikus érzését, 

- olyan magatartási attitűdökkel és szokásokkal rendelkezzenek, amelyek biztosítékot jelentenek 

arra, hogy a tanulókban kialakult, a művészetek befogadása, értése, művelése iránti nyitottság, 

esztétikai érzékenység nem szakad meg az alapfokú művészetiskolai tanulmányok 

befejezésével, hanem felnőtt korban is kulturális igényükké, életmódjukká válik.  

 

A művészetoktatásban, nevelésben résztvevő tanulókkal: 

- ismertesse meg nemzeti, művészeti kultúránk értékeit, 

- a nemzetiségi és etnikai kisebbséghez tartozó tanulókban erősítse az identitástudatot, 

- ismertesse meg az egyetemes művészet legjellemzőbb, legnagyobb hatású értékeivel, 

alkotásaival., 

- alapozza meg szűkebb és tágabb környezetünk esztétikumának, kulturáltságának 

megismerését. 
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A művészetoktatás: 

- segítse elő a művészeti területekhez kapcsolódó kommunikáció és metakommunikáció 

megismerését, megértését, a tanulás és alkalmazni tudás révén kulturált magatartás, társadalmi 

kapcsolatteremtés, együttműködés és párbeszéd kialakulását, 

- segítse elő a harmonikus életmód kialakulását, a szabadidő kulturált eltöltését, 

- járuljon hozzá a művészeti területek különböző speciális ismereteinek megértéséhez, 

elsajátításához és cselekvő alkalmazása révén az eredményes tanulás, a gyakorlás sajátos 

módszereinek, technikáinak elsajátításához,  az akusztikus, vizuális, motorikus emlékezetbe 

vésés, megőrzés és felidézés tanulásához, 

- ismertesse meg az egyes művészeti területek alapvető ismeretanyagát és technikáit, 

- alapozza meg az egyes művészi kifejezési módok elsajátítását, 

- bontakoztassa ki a tanulók alkotó fantáziáját, értelmi, érzelmi és kifejező képességét, 

- készítse fel a kiemelkedő képességű tanulókat szakirányú továbbtanulásra, művészeti pályára, 

- készítse fel a tanulókat különböző szintű helyi, területi, országos versenyeken, fesztiválokon 

való részvételre, 

- ösztönözze a tanulókat amatőr művészeti együttesekbe, önképző körökbe, kulturális körökbe 

való bekapcsolódásra, részvételre, 

- alakítson ki a tanulókban társművészetekkel való együttműködést, érdeklődést, 

- alakítson ki a tanulókban olyan belső késztetést, igényt, amelynek révén részt vesznek 

szűkebb és tágabb környezetük művészeti emlékeinek, értékeinek, népzenei, néprajzi 

örökségeinek, hagyományainak feltáró és ápoló tevékenységében. 

 

A művészeti esztétikai nevelés, a személyiség fejlesztése, a közösségi életre való nevelés speciális 

cél és eszközrendszerével értékteremtő lehetőségeivel segítse, egészítse ki a nevelés olyan 

területeit és ágait, mint az: 

 

- értelmi nevelés (pl. megfigyelő képesség fejlesztése, összefüggések felismerése, 

lényegkiemelés, készségszintre emelés, önálló ismeretszerzés fejlesztése, logikai, kreatív 

gondolkodásmód megszerzése, olvasási, számolási készség segítése, 

- érzelmi akarati nevelést ( pl. helyes önbecsülés, önértékelés, dönteni tudás) 

- erkölcsi nevelést ( kötelesség, felelősség vállalás, hűség, kitartás, bátorság) 

- közösségi nevelést (egymásért való felelősség érzés, egymás segítése, társunk eredményeinek, 

tudásának elismerése, a gyengébbek segítése, felkarolása, közös sikerért, eredményért való 

munkálkodás) 
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A művészeti tanulás-nevelés segítse elő 

- a tanulók szocializációját, szociális és társadalmi hátrányainak ledolgozását, kiegyenlítését. 

 

A zeneművészeti terület általános fejlesztési követelményei, cél- és feladatrendszere 

 

A zeneoktatás, nevelés alapvető feladata: 

- A zenei műveltség megalapozása és fejlesztése. 

- A zenei képességek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység, fogékonyság a 

dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, előadói és manuális készség, 

a zenei karakterek iránti érzékenység kialakítása). 

- A zenei olvasás és írás alapfokot meghaladó készségének megalapozása és kifejlesztése. 

- A technikai készség, az improvizációs készség és képesség, az alkotó magatartás, a kreativitás 

kialakítása. 

- A zenei műszavak és jelentésük megismertetése. 

- A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és forma összefüggéseinek megismertetése. 

- A főbb zenei stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, népünk zenéjének, a 

zene történetének és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek megismertetése. 

- Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség átadása. 

- A kortárs zene befogadására nevelés. 

- A tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése. 

- Az értékes zene megszerettetése. A növendékek zenei ízlésének formálása. 

- A tanulók életkorának megfelelő zenei tárgyú könyvek, ismeretterjesztő művek olvasására 

való ösztönzés. A társművészetek iránti nyitottság kialakítása. 

- A zenei élet eseményei iránti érdeklődés felkeltése, illetve részvétel a zenei életben,     

      rendszeres hangverseny-látogatás. 

- Tehetséggondozás. 

- A zenei pályát választó növendékek felkészítése szakirányú továbbtanulásra, képzés és idő 

biztosítása ehhez emelt szinten. 

- A növendékek rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlása nevelése. 

- A tanuló aktív társas muzsikálásra nevelése. 

- A tanuló felkészítése közismereti iskolájuk, intézményük kulturális iskolai rendezvényeire 

illetve különböző más szereplésekre is. 

- Az amatőr zenekarokban, kamara-együttesekben, kórusokban történő aktív részvételre való 

felkészítés, ösztönzés. 
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- Cserekapcsolatok létesítése hazai és – lehetőség szerint – külföldi zeneoktatási 

intézményekkel, közvetlen kapcsolat fiatalokkal. 

 

 

Irányelvek 

 

 Alapvető célkitűzésünk egy minőségelvű, innovatív, a nemzet és az egyetemes zenei kultúra 

hagyományait közvetítő, európai humanista szellemű iskola kialakítása. 

A kerületi zeneiskola profilja változatlanul a klasszikus zenei hagyományokra épülő hangszeres 

zenei képzés. Zenei nevelési célkitűzéseinket a görög és reneszánsz kultúra hagyományaiban 

gyökerező, Kodályi nevelési koncepció szellemében kívánjuk továbbfejleszteni, hozzáigazítva a 

kor követelményeihez és a szülők, gyerekek elvárásaihoz. A zeneiskola megtartó képessége és a 12 

évfolyamos képzés minél szélesebb alapokra való kiterjesztése érdekében bővíteni kívánjuk 

tantárgyi kínálatunkat, továbbá a zenekari tevékenység kiszélesítését. Tervezzük a választható 

tárgyak körének bővítését is. Szeretnénk „szabad iskola” formájában – fakultatív jelleggel - 

lehetőséget nyújtani tanulóinknak a legváltozatosabb igények kielégítésére: kamaraének, 

improvizáció, történeti táncok (a hangszeres zeneirodalomhoz kapcsolódva), collegium musicum, 

opera stúdió és a kamarazenélés minden válfaja. 

 

Az oktatás színvonalának emelése érdekében szakmai-, pedagógiai munkánkban a differenciálás elvét 

kívánjuk érvényesíteni:  

 

- A gyermek képességeihez, fejlődési tempójához igazodó oktatási program és értékelő 

rendszer. 

- A kor elvárásaihoz és a helyi igényekhez igazított, árnyaltabb tantervi követelmények.  

- Teljesítmény hangsúlyos szemlélet helyett élményközpontú zenei nevelés 

- A tanulók különböző adottságait, képességeit, körülményeit, lehetőségeit, igényeit 

figyelembe vevő differenciált oktatási struktúra kialakítása. 

 

Innovatív, minőségi szemléletű iskola 

 

Napjainkban elengedhetetlenül szükséges, hogy az iskolában konvertálható tudást 

szerezzenek a növendékek „minőségi oktatás” keretében. Az intézményértékelés a 

minőségbiztosítás első lépése. A működés és a teljes környezet számbavétele után a minőségi elv 

következetes alkalmazásával kívánjuk elérni iskolánk hatékonyabb működését. Ennek érdekében 
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minden érdekeltet –fenntartót, befogadó iskolákat, tanárokat, szülőket, diákokat – be kell vonni e 

célok megvalósításába.   A mindennapok gyakorlatában érvényesülnie kell az ésszerűsítő, újító, 

alkotó folyamatoknak, melyek pozitív irányú, gazdagító változásokat hoznak az oktatás-nevelés 

rendszerében, a tanulók tanulmányi eredményeiben, a pedagógusok hozzáértésében és 

magatartásában. A képzés és továbbképzés szerepe kulcsfontosságú az új minőségi kultúra 

elterjesztése szempontjából. Ezért a minőségbiztosítással, értékeléssel, ellenőrzéssel kapcsolatos 

ismereteket be kell építeni a pedagógus alapképzésbe, továbbképzésbe, valamint 

szakértőképzésbe. 

 

Az intézmény egészére megfogalmazott minőségi elvárások: 

 

- A feladatellátás eredményességét, az iskola színvonalát mutatja a tanulók képességeinek 

fejlődése, a tanulók eredményessége. 

- A tanulók általános neveltségi szintje, zenei, művészeti tájékozottsága.  

- Az iskola, a tanulók részvétele regionális, országos, nemzetközi versenyeken, fesztiválokon, az 

ott elért eredmények. 

- A tanulók számára nyári alkotó, zenei, művészeti szaktáborok rendezése. 

- Szakmai továbbképzések, versenyek, fesztiválok, találkozók szervezése. 

- A tanulók, pedagógusok aktív részvétele a város, kerület amatőr művészeti életében, 

csoportok vezetésében. 

- Az iskola dolgozóinak döntő többsége támogatja az intézmény teljes cél és feladatrendszerét, 

pedagógiai programját és aktívan részt vesz a feladatok, programok végrehajtásában. 

- A szülők, tanulók elégedettsége, az intézmény kihasználtsága, részvétel a helyi hagyományok 

ápolásában. 

- Az intézmény működtetéséhez költségvetés kiegészítő pályázatok elnyerése, szponzorok 

megszerzése. 

 

Az intézményvezetőre megfogalmazott kritériumok: 

 

Az intézmény működtetése tartósan magas színvonalon. Ezen belül kiemelten: 

• Az intézmény működésének megtervezése, megszervezése 

• A végrehajtás irányítása (ellenőrzés, értékelés) 

• Az intézményen belüli kommunikációs, információs rendszer működtetése 

A szakmai hatáskör gyakorlásának színvonala: 
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• Szakmai vezetői programok minősítése, realitása, összhangja az intézmény, a település, 

város, kerület lehetőségeivel, elvárásaival, a megvalósítás eredményessége. 

A gazdálkodás, vagyonműködtetés hatékonysága, célorientáltság, takarékosság, ésszerűség. 

A működtetés, feladatellátás dokumentáltságának színvonala, az adatszolgáltatás minősége. 

 

A minőségi munka kritériumai pedagógus munkakörben dolgozóknak: 

 

A munkaköri feladatok tartósan kiemelkedő színvonalú teljesítése mellett 

• a gyermeki, a tanulói egyéni képesség, tehetség fejlesztése terén elért átlagon felüli 

eredmény, akinek a tanulója: 

• országos, nemzetközi versenyeken, fesztiválokon díjat kap, első 10 helyezett között 

van, ill. részt vesz: 

• megyei, budapesti versenyeken első 6 helyezést ér el, ill. nívódíjban részesül, 

• helyi versenyeken első három helyezést ér el, 

• rendszeresen, színvonalasan részt vesz helyi iskolai hangversenyeken, előadásokon, 

rendezvényeken, 

• regionális, országos, nemzetközi pályázatokon vesz részt, tanulói, tanári díjat nyer el, 

• a zenei versenyeken való részvétel, 

• a közösségi munkában vállalt feladatok és azok teljesítésének színvonala, 

• a szakmai munkához szorosan kapcsolódó adminisztratív és egyéb feladatok pontos 

elvégzése, 

• a szakmai továbbképzéseken való folyamatos részvétel, 

• önképzés, hangszeres aktivitás stb., 

• a kerület kulturális életében való aktív részvétel, 

• az alap- és középfokú oktatási intézmények részéről jelentkező igények teljesítése 

(bemutató órák, zongorakíséretek ellátása, a társadalmi ünnepekkel kapcsolatos 

igények segítése stb.,) 

• tanszaka átlagon felüli színvonalú, 

• a hátrányos helyzetű fiatalokkal való eredményes foglalkozás és felzárkóztatás, 

• szakmai ismeretek, tudás gyarapítása és átadása iskolai, kerületi, városi, országos 

fórumokon. Részvétel pedagógiai kísérletekben, kutatómunkában, publikálásban, 

• aktív részvétel az intézmény szakmai programjának tervezésében, végrehajtásában, 

értékelésében, 
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• akire példamutató magatartás,  pedagógus etika jellemző, 

• munkáját korszerű ismeretek birtokában olyan szakmai igényességgel és 

eredményességgel végzi, amelyért valamely helyi, megyei vagy országos hatáskörű 

szerv szakmai elismerésben ill. állami kitüntetésben részesítette, 

• jó közösségi szellem kialakításában aktívan közreműködik, 

• erkölcsileg feddhetetlen,  

• közreműködik, szerepet vállal a helyi művészeti, kulturális életben, 

• tapasztalatai átadásával segíti a fiatal kollégák munkáját. 

 

A minőségi elv gyakorlati alkalmazása iskolánkban 

 

A közismereti oktatáshoz hasonlóan, de speciális formában a zeneiskolák mindegyikének van 

intézményszintű, tanulói teljesítménymérés. Ezek formái: félévi, év végi vizsga, évközi 

meghallgatások, koncertek, tanszaki programok, bemutatók, esetenként iskolai versenyek. A 

teljesítmények mérése, értékelése ezekhez az alkalmakhoz igazodik, de mindenkor a növendék 

egész évi munkája alapján dönt a tanár az érdemjegy végső kialakításánál.  

Az előképző és HEK osztályban általában szöveges értékelés van, a kiemelkedő teljesítmény 

gyakran külön jutalomban részesül. 

 

A belső önértékelési rendszer elsősorban a tanszaki–, munkaközösségi munkához kapcsolódik. 

Általában év elején a tanszak közösen vitatja meg, alakítja ki éves munkatervét, amely az előző 

évértékelő, összegző, írásos tapasztalataira épül. 

 

 

A munkaterv elkészítésének a tantestület által elfogadott szempontsora: 

 

• Zenei és pedagógiai célok megfogalmazása 

• Kiemelt feladatok:  országos versenyek 

megyei szereplések 

    városi rendezvények 

    iskolai programok szervezése 

     Ezeken a rendezvényeken történő részvétel tervezése, formája. 

• Zenei pályára készülőknek szereplési, meghallgatási lehetőségek biztosítása, az iskolai 

programba beillesztése. 
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• Továbbképzés jellegű feladatok, konzultációk szervezése. 

• Meghallgatások, hangversenyek, óralátogatások időbeli tervezése. (Anyagának szerkesztése, 

beosztás készítése, a szükséges információk eljuttatása a tanszak tanáraihoz). 

 

A tanárok kapcsolattartásának formái 

• Kapcsolattartás a szülőkkel 

• A növendékek hangverseny látogatásának figyelemmel kísérése 

• Tanszaképítési elképzelések.  

• Ötletek, tapasztalatok, problémák kezelési módjai 

• Pedagógiai program megvalósításának tanszaki feladatai 

• A tanév feladatai: meghallgatások, vizsgák, tanszaki hangversenyek szervezése, kapcsolódás 

iskolai, városi, megyei, országos rendezvényekhez. 

• A tanszaki sajátosságok meghatározása a követelményrendszerben: 

mennyiségi minimum, 

minőségi-zenei elvárások, 

     meghallgatások, vizsgák anyaga, formája 

• Szakmai együttműködés a tanszakon belül, egymás munkáját segítő módszerek kidolgozása. 

 

A belső önértékelési rendszer feladata az egyénre szabott értékelés. A pedagógusok teljesítményeit 

elsősorban szakmai szempontok minősítik, de fontos az iskola pozitív kapcsolatait elősegítő 

munkája is. 

 

Az oktató-nevelő munka eredményvizsgálatának szempontjai: 

 

• az óralátogatás tapasztalatai, 

• szakértői értékelések, jelentések, 

• a bemutatókon, hangversenyeken szerzett benyomások, 

• szakmai tanszakvezetői vélemény, 

• tehetséggondozás, 

• az „A” tagozatos növendékek kitartó eredményes oktatása, 

• tanszaképítés, 

• a zenei versenyeken való részvétel, 

• a közösségi munkában vállalt feladatok és azok teljesítésének színvonala, 
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• a szakmai munkához szorosan kapcsolódó adminisztratív és egyéb feladatok pontos 

elvégzése, 

• a szakmai továbbképzésben való folyamatos részvétel, 

• önképzés, hangszeres aktivitás stb. 

 

 

Külső mérés, értékelés a szaktanácsadói hálózat segítségével biztosított. Nagyon fontosnak 

tartjuk a szakmai és a civil kontrollt zenei életünkben. Fesztiválokon, versenyeken való 

részvételünk a szakmai megmérettetés fórumai. Zeneiskolai bérleti és tanszaki hangversenyeinken 

a szülők előtt adunk számot oktatásunk színvonaláról.  Részvételünk a kerület kulturális 

eseményein a kerületi polgárai előtt teszik ismertté tevékenységünket. 

 

Legfontosabb folyamatok, melyek az oktatás tartalmi színvonalát minőségét 

befolyásolják: 

 

• felvételi rendszer 

• tanulói értékelési rendszer (kimeneti pontok) 

• tanári értékelés szempontrendszere, folyamata 

• tehetséggondozás 

• az éves munkaterv elkészítése, értékelése, ezen belül: a hangversenyek rendje, 

versenyekre való felkészülés, kottatár fejlesztése, a hangszeres tanszaki tervezés, 

értékelés, az ellenőrzés szempontjainak és formáinak finomítása 

 

Az iskola szervezeti felépítése és vezetési szerkezete 

Igazgató, nevelőtestület, szakszervezeti titkár, szülői munkaközösség 

Ezen belül:  

Igazgatóhelyettesek 

Tanszakvezetők – Közalkalmazotti tanács 

Iskolatitkár 

Pedagógiai asszisztens 

 
Az iskola szervezeti működésének részletes leírását az intézmény Szervezeti és Működési 

Szabályzata tartalmazza,  

Az intézmény élén a fenntartó által kinevezett igazgató áll.  



 
 

 24 

Az iskola irányításáért, működéséért az igazgató felelős. Munkáját az igazgatóhelyettesek, 

tanszakvezetők, iskolatitkár, gazdasági ügyintéző segítik.  (Munkaköri leírásuk az SZMSZ 

mellékletében található).  

Az iskola szakmai vezetése havi rendszerességgel tart egyeztető értekezletet.  

A szakmai munkaközösségek élén a tanszakvezető áll.  A munkaközösségek segítik az iskolában folyó 

nevelő, oktató munkát. Vezetőik bemutató órákat, tanszaki hangversenyeket, kurzusokat, szakmai 

tapasztalatcseréket szerveznek. Szervezik és vezetik a félévi, év végi meghallgatásokat, vizsgákat, 

értékelik a tanszak tanárainak munkáját, a tanulók teljesítményét. A továbbképzésekről 

tájékoztatják a kollegáikat, felelősek a tanszakuk szakmai munkájáért. Év elején munkatervet, 

félévi és év végi beszámolót készítenek a tanszak munkájáról.  

Iskolánkban a következő szakmai tanszaki munkaközösségek működnek: 

- Zongora 

- Hegedű 

- Cselló 

- Fúvós (furulya, fuvola, oboa, klarinét, fagott, szaxofon, réz, ütő) 

- Gitár 

- Szolfézs   

 

A szakmai munkaközösségek vezetőjét a közösség tagjai tanévenként választják. 

(A tanszakvezetők munkaköri leírása: lsd. a SZMSz-ben) 

 

A Szülői szervezet az egyes főtárgyak tanáraihoz beosztott tanulók szüleiből áll össze. Egy-egy 

tanszakhoz, tanárhoz tartozó szülők egy szülővel, egy taggal képviseltetik magukat az iskola 

igazgatója által félévenként összehívott beszámolókon.  

A jövőben szorgalmazni kell, hogy a zeneiskola és a szülők kapcsolata minél szorosabb legyen. A 

szülők széles körű és folyamatos tájékoztatást kapjanak az iskola működésével kapcsolatos 

változásokról, eseményekről.  

A közalkalmazotti érdekképviseletet a szakszervezeti titkár és a Közalkalmazotti Tanács elnöke látja 

el.  Működési rendjüket az SZMSZ határozza meg.  

 

A tanulói jogviszony létesítésének feltételei: 

Iskolánkba képességvizsgálat alapján iratkozhatnak be a tanulók. 

Az egyes tanszakok képességvizsgálati szempontjai: 
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Zenei előképző és hangszeres tanszakokon: 

 

Előképző: hallás, ritmusérzék, tiszta éneklés. 

Hangszer: előképző eredményes elvégzése (nem kötelező), ill. hallás-, ritmus- és manuális 

készség, a választott hangszerre való alkalmasság. 

 

Az új tanuló felvételéről a szaktanár, ill. szakmai bizottság tesz javaslatot, és az igazgató dönt. A 

felvételi eredményéről, 30 napon belül a szülőt írásban, illetve a hirdetőtáblára kifüggesztett 

értesítés alapján kell tájékoztatni. 

 

A tanulói jogviszony új és régi tanulóknál egyaránt- az oktatás fakultatív jellegéből következően- 

az új tanévre történő beiratkozással és térítési díj befizetésével jön létre. A régi tanulók 

beiratkozásának feltétele, hogy a tanuló az előző tanévet eredményesen befejezte és tanulmányi 

eredményéről bizonyítványt kapott. 

 

A tanulói jogviszony megszűnik 

- Ha a tanuló a térítési díjat, tandíjat a megadott határidőre nem fizeti be. 

- A főtárgyból vagy kötelező melléktárgyból 10 tanítási óránál többet igazolatlanul hiányzik. 

- Amennyiben a szülő írásosan bejelenti (18 éven aluli tanuló esetében) a tanuló kimaradását. 

- 18 éven felüli tanulók maguk kötelesek írásban bejelenteni a kimaradást. 

 

Tehetséggondozás 

 

Kiemelkedő képességű tehetséges tanulóink – vizsgabizottság döntése alapján – emelt időtartamú 

oktatásban részesülhetnek. Iskolánkban kiemelt fontosságot tulajdonítunk az átlagon felüli 

képességgel rendelkező gyermekek megfelelő szintű oktatásának. A tehetséggondozás alapvető 

kritériuma, hogy a pedagógus minél előbb felismerje tanulója kiemelkedő képességét. Biztosítani 

kívánjuk, hogy különösen tehetséges tanulóink gyorsan és akadálytalanul kibontakoztathassák 

képességüket. Ehhez iskolánkban igyekszünk megteremteni azokat a feltételeket, amelyek a 

magasabb szintű képzéshez szükségesek. Biztosítani kívánjuk e tanulóink rendkívüli felkészülését, 

versenyeztetését, pályázatokon való részvételét. 

 Alapfok második osztálytól zenei tanszakokon a kiemelkedő képességű tehetséges 

tanulóinkat úgynevezett „B” tagozatba soroljuk és emelt szintű képzést biztosítunk magasabb 

követelmények alapján.  A követelmények teljesítéséhez a főtárgyi tanítási óra ideje minimum 50 
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%-kal megemelhető. A tehetséggondozás támogatását óratömeg hozzáadásával támogatjuk, akár a  

kötelező órákon belül is. 

 

A tanulók jutalmazásának elvei 

 

A tanulók tanulmányi munkájában elért magas színvonal, kimagasló eredmények jutalmazása 

fontos pedagógiai elv és eszköz iskolánk oktató nevelő munkájában. 

Rendkívül fontos, hogy a jutalmazás kövesse az eseményeket, eredményeket, s lehetőleg tanári 

vagy iskolai közösség előtt történjék. 

 

Szaktanári dicséret adható a tanévben több alkalommal a rendszeres, eredményes felkészülésért, 

kiemelkedő haladásért, egy-egy feladat példamutató elvégzéséért. 

 

Igazgatói dicséret adható egy-egy, az iskolának dicsőséget, jelentős országos, fővárosi, kerületi 

versenyen, fesztiválon vagy más fontos közreműködésben elért kiemelkedő sikerért, eredményért, 

valamint félévkor és a tanév végén elért kiváló tanulmányi eredményért. 

Dicséretet a tájékoztató füzetbe, ill. tanév végén a bizonyítvány és a törzslap „Jegyzet” rovatába 

kell beírni. 

 

Kiváló tanuló kitüntetést tanúsító oklevelet kaphat az a tanuló, aki három egymást követő 

tanévben kitűnő bizonyítványt kapott és kimagasló eredményt ért el. 

Solti György oklevelet kaphat az a tanuló, aki az alapfokú művészetoktatási intézményben 

eltöltött legalább 5 tanulmányi év alatt kimagasló teljesítményt nyújtott, kiemelkedő eredményeket 

ért el, az iskolának szakmai elismerést, dicsőséget szerzett. 

 

Tanulói közösségek, csoportok jutalmazásának alapelvei  

 

Kiemelkedő eredményt elért csoportok, tanszaki közösségek, együttesek igazgatói dicséretben, 

csoportos jutalmazásban részesíthetők. 
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Az iskola munkarendje, tanítási órák rendje 

 

Az iskola nyitvatartási ideje de. 8-20 óráig tart, az oktatás általában 13 órától 20 óráig zajlik 

A tanulók óráit úgy kell beosztani, hogy azok ne ütközzenek közismereti iskolájuk óráival. 

Főtárgyi órák beosztásánál ügyelni kell arra, hogy a távolabb lakó tanulók órái – ha lehetséges- 

csatlakozzanak a kötelező tárgyi órákhoz. 

A csoportos oktatásnál az órák összevonhatók úgy, hogy a foglalkozásokat szünet 

közbeiktatásával kell megtartani. A csoportos órák ideje maximum 90  perc lehet.  

 

Iskolánk szolgáltatásai 

 

Iskolánk sokoldalúan kívánja a tanulók művészeti tanulmányait elősegíteni.  

 

 

Szolgáltatásaink 

• A szociálisan rászoruló tanulóknak térítési díj fizetési kedvezmény adása, amelyet 

Önkormányzati Rendelet szabályoz  

• Biztosítjuk a tanulók országos tanulmányi versenyeken, cserekapcsolatokban 

fesztiválokon, kurzusokon, szakmai táborokban való részvételét, költségeihez való 

hozzájárulással.  

• Vonós, fúvós hangszerek és gitárok kölcsönzésével segítjük a tanulók hangszeres 

tanulmányait. 

• Rendszeresen karbantartjuk a hangszereket. 

• Kották, tankönyvek, művészeti könyvek kölcsönözhetők. 

• Kazetták, videofelvételek tanulmányi célra való biztosítása. 

 

Iskolánk kapcsolatrendszere 

 

A kapcsolattartás és együttműködés meghatározó területei és intézményei: 

 

• XII. Tankerület, mint fenntartó 

• A működtetési fenntartó XII. kerületi Önkormányzat szakbizottságai és a 

Polgármesteri Hivatal irodái, GESZ 

• Az országos és művészeti szervezetek:  
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Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége 

     Magyar Zene- és Táncművészek Szakszervezete 

• A kerület és a főváros oktatási és kulturális intézményei, művészeti szakközépiskolák, 

főiskolák. 

• A Szülők szervezete 

• Kerületi kulturális művészeti egyesületek, civil szervezetek 

• MOM Kulturális központ, Jókai klub, Virányosi Közösségi ház, Kerületi Könyvtár, 

Idősek Otthona, Hegyvidéki Galéria stb.. 

 

Cserekapcsolatban állunk: 

 

• A Losser-i zeneiskolával (Hollandia) 

• Bécsi XIX. Kerületi zeneiskolával 

• Brüsszel város Watermael kerületével 

• Veszprémmel 

Kiépítés alatt: Connecticuti Roger Ludlow Középiskolával, és Trondheim (Norvégia) város 

zeneiskolájával. 

 

Fejlesztési koncepció 

Cserekapcsolatok 

A zeneiskola növendékei számára mind szakmailag, mind emberileg építő hatású a kapcsolat 

teremtés más kultúrákkal. Ezért fontos, hogy a csere kapcsolatok megvalósulása során biztosítva 

legyenek húrkészletek, hangszertokok, hangszerbiztosítás, kották, elsősegély csomag, egységruha, 

jogdíjak megfizetése, protokoll ajándék, útiköltség (vonat-, busz és repülőjegyek), fénymásolások, 

utazó kottatartók. 

 

Hangszeres szakmai kurzusok rendezése meghívott előadókkal 

Tehetséggondozás szempontjából a zeneiskola növendékei részére szakmailag kiemelt segítséget 

nyújt híres előadóművészekkel való találkozás, műhelymunkában való részvétel. A növendékek 

számára jótékony és építő hatású lehetne híres művészek koncertfellépés alkalmából történő 

meghívása is intézményünkbe. 
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Zenei táborok szervezése 

A már említett hagyományos zenei táborok költségigényeinek biztosítása: 

Tábor költöztetésére üzemanyag költség, mikrobusz biztosítása, a tábor működéséhez 

elengedhetlen eszközök beszerzése, elsősegély csomag,  kottaállványok, fénymásolás, húrkészletek 

 

Növendékek, tanárok jutalmazása 

Házi versenyek ill. fővárosi és országos szintű versenyek díjazottainak méltó megjutalmazása, a 

tanárok többletmunkájának, valamint a zsűritagok munkájának elismerése, ajándékutalvány, 

koncertjegyek, színházjegyek, cd-k, dvd-k, szakmai könyvek, oklevelek, emléklapok stb… 

formájában. 

 

Fogadások rendezése 

Reprezentációs keret biztosítása a tanévzáró értekezlet, végzős koncert utáni közös együttlétek 

megünneplésére, a közösségek erősítése, továbbiak építése céljából, valamint vendégek fogadására 

(pl  lady Valerie Solti, Bogyai Katalin stb…) 

 

Magánének tanszak bevezetése 

 

A tárgyi feltételeket a tantárgyi követelmények és a programban meghatározott eszköz és 

felszerelési jegyzék alapján kell fejleszteni.  

A fentiek figyelembevételével hangszer - és eszköz igényünk a következő: 

 

Csembaló: 

A régizene hagyományainak autentikus ápolásához, a furulyazene korhű hangzásához szükséges e 

hangszer beszerzése, hogy felzárkózhassunk a többi zeneiskola furulya- és régizene 

előadásmódjának színvonalához Zeneiskolánkban 3 évente kerül megrendezésre a Budapesti 

Furulyaverseny, amely előfeltétele a csembaló jelenléte.  

 

Elektromos pianínó: 

A zeneiskola növendékeit rendszeresen hívják olyan fellépésekre, amelyeken nincsen biztosítva 

zongora. A jelenlegi egyetlen elektromos hangszerünk a hosszú évek során súlyosan és 

javíthatatlanul leamortizálódott, ezért szükséges lenne egy utaztatható elektromos hangszerre, 

amely bírja a viszontagságokat.  
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Hangszerpark fejlesztése: 

A folyamatos igénybevétel miatt szükséges a régi hangszerek újakra való cserélése, (a gazdasági 

lehetőségekhez képest, nem éves szinten, összességében) basszusklarinét, trombita, kürt, timpani, 

egészes vonós hangszerek, fuvola, gitár, zongora és pianínó 

 

Hangszertartozékok fejlesztése: 

A folyamatos igénybevétel miatt szükséges a régi hangszertokok újakra való cserélése is, (a 

gazdasági lehetőségekhez képest, nem éves szinten, összességében) 

Hegedű, cselló, klarinét, fagott, rézfúvós és bőgő tokok, vonók, fúvókák, gyanta, húrkészletek, 

kottatartók folyamatos karbantartása, újak beszerzése elengedhetetlenül fontos. 

 

Kotta gyűjtemény bővítése: 

A zeneiskola kottatárának folyamatos fejlesztése, a zeneműkiadók félévente kiadott katalógusaiból 

az újdonságok beszerzése, kötelező tárgyak kottáinak több példányban való megvétele (pl. 

szolfézs) a magas minőség és színvonal megtartása érdekében nélkülözhetetlen. 

 

Reprezentatív terembérlések:  

A zeneiskola kimagasló szakmai munkájának eredményeit évente egy alkalommal szeretnénk 

reprezentatív, nívós hangversenyteremben előadni. (Zeneakadémia, Művészetek Palotája 

kisterme) 

 

Hegyvidéki Solti György Zenekar előadóművészeti tevékenységének támogatása 

A zeneiskola Pedagógiai Programjában kiemelt szerepet kap az iskola felnőtt zenekara, a 

Hegyvidéki Solti György Zenekar. Tagjai tanáraink, szülők, volt növendékek, rendszeresen részt 

vesznek a XII. kerület kulturális életében. Kiemelkedően tehetséges vonós növendékeink számára 

kiváló perspektíva a zenekar közösségépítő és szakmailag igényes munkájában való részvétel. Így 

a zenekar utánpótlása is folyamatosan biztosított.  

 

Pedagógiai háttérmunkát segítő előadások szervezése 

Zenetanáraink számára a mai kor kihívásainak megfelelésére fontos lenne a zenepedagógiai 

munkát segítő előadások megtartása a devianciáról, "disz"es problémákról, magatartászavarokról, 

hiperaktivitásról  
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Hangszerek szállítása 

A zeneiskola szakmai munkájának több szinten történő működéséhez elengedhetetlen a 

hangszerek mozgatása, szállítása 

 

Zongorahangolások 

A zeneiskola pianínóinak és zongoráinak használata miatt elengedhetetlen a folyamatos hangolás. 

 

Bútorok beszerzése 

Irodabútorok beszerzése a személyi változások miatt, illetve a tagozaton tanító tanárok igényeinek 

kielégítése, amennyiben számukra nincsen biztosítva szekrény a taneszközeik tárolására. 

 

Koncert felvételek készítése 

A zeneiskola kiemelkedő, nagy volumenű hangversenyeinek megörökítése 

 

Digitális fényképezőgép 

A zeneiskola növendék koncertjeinek fotózására 

 

Bérleti koncert meghívók 

A zeneiskola évtizedes hagyományokkal rendelkező bérleti koncertsorozatának meghívóinak 

elkészítése 

 

Cd-, mp3 lejátszók 

A zeneiskola szolfézsóráinak élményszerűbbé tételéhez szükséges min. 5 db lejátszó megvétele. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 32 

 

A Pedagógiai Program nyilvánossága 

A Solti György Zeneiskola Pedagógiai Programjának egy példányát a tanári szobában, 

hozzáférhető helyen elhelyeztük. 

Megtekintése az iskola nyitvatartási idejében – 8-16 óráig – a szülők és tanulók számára a 

törvényben előírtaknak megfelelően biztosított.  

Megtalálható a zeneiskola honlapján: www.soltizeneiskola.hu 
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II. T a n t e r v 

 

 

Helyi tantervek 

 

A Solti György Zeneiskola helyi tanterveit a 27/1998. (VI.10.) MKM Rendelete alapján  az  I. 

részben feltüntetett tanszakokra dolgozta ki.   Ld. 1.sz. melléklet. 

 A helyi tantervek részben a kiadott tantervi követelmények - kiadta a ROMI SULI kiadó (1998) -

adaptálásával, részben annak módosításával készültek. Tartalmazzák az egyes tanszakok 

óraszámait, az előírt tananyagot, fejlesztési követelményeit, a felhasználható kották jegyzékét. 

A tanszakvezető kollégák feladatukból adódóan állandóan figyelemmel kísérik az új kiadású 

kottákat és hanghordozókat. (ld.SZMSZ) A tanszaki munkatervek egyik fő eleme, hogy  ezekről 

tájékoztatást adjanak a kollégáknak, megbeszélve használhatóságuk, bevezetésük lehetőségeit. 

(szakmai, anyagi)    

Az iskola tanszakai jelenleg a 2001-ben elfogadott helyi tantervek szerint végzik munkájukat, 

változásokat nem tartalmaznak.   

 

A fentiek az alábbiakkal egészülnek ki: 

A 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és 

tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról 

 Az e rendelet 1. melléklete szerint – a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet hatálybalépését 

megelőzően – folytatott képzések felmenő rendszerben folytathatók, oly módon, hogy a 

tanulmányaikat már megkezdett tanulók azt legkésőbb a 2026/2027. tanévig be tudják fejezni. 

E rendeletnek – a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel beiktatott – 2. mellékletét első alkalommal 

a 2011/2012. tanévben megkezdett képzésekre felmenő rendszerben kell alkalmazni. 

Helyi szabályozás: 

• A fenti törvényi rendelkezés értelmében a XII. kerületi Solti György Zenei 

Alapfokú Művészeti Iskola, a tanulmányaikat korábban megkezdett tanulókra, 

tehát 2011. szeptember 1-je előtt, felmenő rendszerben a Rendelet 1. mellékletében 

megfogalmazottak, és a HELYI TANTERV I. szabályai érvényesek, oly módon, 

hogy tanulmányaikat legkésőbb a 2026/2027. tanévig be tudják fejezni. 

• a 2011/12. tanévtől kezdődően beiratkozott tanulókra a Rendelet 2. mellékletében 

megfogalmazottakat kell alkalmazni. 
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• Így a Solti György Zeneiskolában 2026/2027-ig két Helyi tanterv működik egymás 

mellett.  A tantestület, a tanszakvezetők, valamint a Közalkalmazotti Tanács 

egyhangúan döntött úgy, hogy a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet 2. mellékletében 

megfogalmazott, minimum követelményekként meghatározott rendszert 

egységesen elfogadja II. Helyi Tantervként.  

A zeneiskola éves munkatervei és feladatütemtervei, vizsgajegyzőkönyvei világos és egzakt képet 

adnak e két, egymás mellett működő Helyi Tanterv maradéktalan teljesüléséről. 

A fenntartóval egyeztetve a 2. melléklet adatai cd adathordozón tároltak, amelyek kérésre 

bármikor megtekinthetőek. 

Az I. Helyi Tantervek, amelyek 1998 óta működnek, az akkor fejletlen informatikai szint miatt, 

kizárólag papír alapon léteznek, amelynek tárolása az igazgatói irodában megoldott, egy 

példányban.  

A 2. számú melléklet igen nagy terjedelme miatt elektronikusan bárki számára hozzáférhető a 

www.mzmsz.hu weboldalon. (Mag yar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége) 

Működő tanszakok: fafúvós, rézfúvós, akkordikus, billentyűs, vonós, zeneismeret, kamarazene 

tanszak 

A zeneiskola a mindennapi szóhasználatban, tanszakvezetőinek elnevezésében mindaddig 

használja a korábbi elnevezéseket, ameddig 50% fölé nem emelkedik a már új tanterv szerint 

felvett növendékek száma. 

 

Az iskola tantárgyszerkezete, tanszakai, óratervei 

 

Hangszeres tanszakok: 

Furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott, trombita, harsona, kürt, tuba, ütő, gitár, zongora, 

orgona, hegedű, brácsa, gordonka, nagybőgő, kamarazene 

 

Elméleti tanszakok: 

Szolfézs  (zenei előképző, zeneirodalom) 

 

Egyéb választható tantárgyak: zenekar 

Az oktatás három pedagógiai szakasza:  1-2 év  előképző 

      4-6 év  alapfok 

         4 év  továbbképző 
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A tanszakok óraterve, tantárgyai (főtárgy, kötelező tárgy stb.) a Pedagógiai program tantervi 

mellékletében találhatók meg. Egyéni oktatásnál az órák minimális ideje megemelhető a tanuló 

tehetsége, pályaorientációja stb. alapján. 

 

A tanítási órák számára és képzési idejére vonatkozó rendelkezések: 

 

A tanuló minimum 4 tanórát köteles felvenni, maximum heti 6 foglalkozáson 300 perc oktatásban 

részesülhet. Amennyiben további tantárgyakat kíván tanulni, a 6 tanórán felüli órák a KT. 

rendelkezése alapján tandíjkötelesek. 

„A” és „B” tagozat, 2 + 10 évfolyamos (hosszú tanszakok): zongora, orgona, hegedű, gordonka, gitár, furulya, 

fuvola, trombita, ütő 

A tanítási órák száma és azok képzési ideje egy heti időtartamra értendő. 

Főtárgy (egyéni):  

 

„A” tagozaton minimum 2 x 30 perc (egyéni), vagy minimum 2 x 45 perc (csoportos ) 

„B” tagozaton minimum 2 x 45 perc  

 

A korrepetició (zongorakíséret) ideje: 

„A” tagozaton: (minimum)  

1.  évfolyamig    5 perc 

2-3.  évfolyamon  10 perc 

4.     évfolyamtól   15 perc 

 

„B” tagozaton (minimum ) 

 1-2.  évfolyamon  10 perc 

 3-4.  évfolyamon  15 perc 

 5.  évfolyamtól   20 perc 

 

Kötelező tárgy: 

A képzési idő minimum 2 x 45 perc  

„A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 

„B” tagozaton a 10. évfolyam végéig 
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Kötelezően választható tárgy: 

„A” tagozaton az 5-6. évfolyamon elmélet: minimum 1 x 45 perc 

 

Választható tárgy: 

Az előképző 1. évfolyamától 1 vagy 2 foglalkozás 

„B” tagozaton: 

 elmélet:   minimum 1 x 45 perc 

 gyakorlat:  minimum 1 x 45 perc ( csoportos ), vagy min. 1 x 30 perc (egyéni) 

 

Hangszeres előkészítő:   

Egyéni:  2 x 30 perc 

Csoportos: 2 x 45 perc 

 

Kamarazene:    2 x 45 perc 

A kamarazene csoportlétszáma a műfajnak megfelelően: 2-8 fő, max. 15 fő 

 

Zenekar : min. 2 x 45 perc 

 

Kötelező zongora:  min. 1 x 30 perc 

 

Egyéni oktatásnál a törvényben előírt minimum óraszámon felül felzárkóztatásra, 

tehetségfejlesztésre, minőségbiztosításra, beiskolázásra megemelt óraszám adható, a  

tantárgyfelosztásban engedélyezett órakereten belül. 

(Az óratervi hálót lásd a Mellékletekben.) 

 

Helyi rendelkezés: 

Hangszeres melléktanszakon a megkezdett osztályból két évente léphet a következő osztályba a 

növendék. 

 

 

A Pedagógiai Program és a helyi tantervek bevezetésének időpontja: 2004. szeptember 1., majd 

2011. szeptember 1.  
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A pedagógiai program és a helyei tanterv megvalósításának személyi és 

tárgyi feltételei 

 

 

Minden beiratkozó tanulónak joga van – térítési díj ellenében - az óratervben előírt 

főtárgyi, kötelező és választható tárgyakból 6 tanítási órának, illetve 300 percnek megfelelő 

óraszámot, foglalkozást felvenni.  Az ezen felüli oktatásért tandíjat köteles fizetni. 

A 27/1998. MKM rendelet új tantárgyi szerkezetet, óraterveket és olyan kötelező tárgyak 

felvételét, bevezetését írja elő, amelyek teljesítése nélkül a tanuló nem kaphat bizonyítványt. 

Iskolánkban ez személyi változást (státuszbővítést), óraszám növekedést nem jelent. 

 

 

Követelményrendszer, teljesítmények ellenőrzése 

Iskolánkban a művészetek specifikussága, az ismeretanyagban, a készségekben, a kifejező 

eszközökben meglévő alapvető különbségek miatt az ellenőrzés és értékelés más-más jellegű. 

Alapvető pedagógiai feladat a tanuló tevékenységének ismereteinek készségeinek, művészi 

megnyilvánulásainak rendszeres és folyamatos ellenőrzése, értékelése és minősítése. Mivel a 

tanulók egyéni és csoportos oktatásban vesznek részt, ezért a módszerek eltérőek. Egységes 

szempont a tantervi anyag elvégzése, a követelmény teljesítésének színvonala, illetve annak 

megállapítása, hogy a követelmény minimumát, vagy maximumát teljesítette. A tanár értékelje a 

tanuló pozitív fejlődését, a tanulásban tapasztalt folyamatosságot, stagnálást, vagy visszaesést.  A 

csoportos produkciók esetében külön kell értékelni a tanuló egyéni fejlődését és produktumát, és 

külön a csoportban, a közösségben nyújtott teljesítményét, szerepvállalását. 

 

Az oktató-nevelő munka értékelése 

 

Iskolánk valamennyi tanulójával szembeni alapkövetelmény, hogy önként vállalt zenei 

tanulmányait tehetségének és képességeinek megfelelően végezze, tanult tanszakának előírt 

követelményeinek eleget tegyen. A továbbhaladással kapcsolatos követelményeket a művelődési 

miniszter által az alapfokú művészetoktatásra előírt tantervi program és a helyi tantervi 

követelmények határozzák meg. A tanuló szorgalmának minősítési szempontjait jelen 

programban a tantestület fogadta el. 
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Az iskola értékelési rendje, osztályzás, felsőbb évfolyamba lépés 

 

 A zenei ismeretek, készségek, képességek ellenőrzését és értékelését, a követelmények 

teljesítését a személyiség fejlesztése érdekében folyamatosan értékelni, osztályozni kell.  

 A tantervi anyag elvégzésének, a követelmény teljesítésének, az oktatás módszereinek és a 

tanulói művészeti tevékenység és teljesítmény ellenőrzésének és értékelésének, mint a pedagógiai 

folyamat két pólusának összefüggő egészet kell alkotnia. 

 A  főtárgyi,  a kötelező és fakultatív elméleti melléktárgyi ellenőrzés az egyes oktatási 

egységek lezárásával illetve a félévi, tanév végi tananyag elvégzésével szóbeli, vagy írásbeli 

számonkérés formájában történik. 

 A zeneművészeti terület különböző szakjain egy tanévben minimum két alkalommal 

meghallgatást (félévi, év végi) és évközi tematikus (közös óra, bemutató) ellenőrzést és értékelést 

célszerű tartani. A lehetőségeknek megfelelően az ellenőrzés egyéb (háziversenyek, növendék-

koncertek) formái is alkalmazhatók. 

A tanulóknak a tantervi követelményeknek megfelelő szintű anyagot (etűd, előadási darab) kell 

előadnia, amely tükrözi a technikai és művészi képességének fejlődését. Az etűd, előadási darab 

előadásmódjának értékelése mellett a tanügyi dokumentáció tükrözze az adott időszakban 

elvégzett anyagot is. 

 Az emeltszintű oktatásban részesülő tanulók évközi illetve tanév végi ellenőrzéseken 

magasabb szintű követelményeknek kötelesek eleget tenni. 

 

 

A beszámoltatás formái 

 

• Tanszaki meghallgatás (zártkörű beszámoló a tanszak tanárai előtt). 

• Osztályhangverseny (nyilvános szereplés a szülők, a szaktanár és a meghívott tanárok 

részvételével). 

• Vizsga (zártkörű beszámoló, előírt anyaggal, a tanszak tanárai előtt). 

• Vizsgakoncert (nyilvános szereplés, előírt anyaggal, a tanszak tanárai, szülők, barátok, 

érdeklődők előtt). 

A beszámoló jellegű szerepléseket iskolai ünnepekhez kötődő hangversenyek, vagy 

hagyományszerűen ünneppé alakított hangversenyek egészítik ki, melyeken többnyire a 

kiemelkedőbb eredményeket elérő növendékek szerepelnek. 
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Adható érdemjegyek: 

5 (jeles), 4 (jó), 3 (közepes), 2 (elégséges), 1 (elégtelen) 

Az előképző és előkészítő tanszakok, tantárgyak esetén: kiválóan megfelelt, megfelelt, nem felelt 

meg minősítés adható 

A tanuló félévben és a tanév végén elért osztályzatait a szorgalom osztályzat kivételével 

összegezni kell, ebből átlag érdemjegyet kell megállapítani. Az átlagosztályzat a térítési díj 

megállapításához szükséges. 

 

Az osztályzás tartalmi megfogalmazása 

Mivel a zenetanulás értékelése nehezen konkretizálható és alapvetően függ a növendék 

képességeitől, az osztályzást pedig könnyen befolyásolhatják szubjektív tényezők, szükségesnek 

tartjuk egy egységesítő tartalmi megfogalmazás bevezetését a számszerű osztályzásnál. 

5 jeles   - aki az osztályának megfelelő tananyagot elvégezte, 

            - a hangversenyeken színesen, kifejezően és biztosan játszott, 

- beszámolókon felkészülten jelent meg, szereplései technikailag     és 

zeneileg is osztálya szintjének megfelelőek, önálló zenei gondolatokkal 

rendelkezik,  

    - hangszeres játéka kifejező, karakteres, 

 

 4 jó  - aki az osztályának megfelelő  tananyagot elvégezte, de a 

   - hangversenyen való szereplései technikailag vagy zeneileg  

     gyengébb teljesítményt mutatott, 

- játéka kevésbé kifejező, a beszámolón kisebb technikai vagy zenei 

hiányosságokat mutatott. 

3 közepes  

– akinél az osztályának megfelelő anyagban nagyobb lemaradás van, a 

hangversenyen nyújtott teljesítménye technikailag és zeneileg nem    

megfelelő, beszámolóra való felkészültsége komolyabb hiányosságokat 

mutat, hangszeres játéka egyhangú. 

 

 2 elégséges  

– aki az osztályának megfelelő anyagot nem tudta megfelelően elvégezni, 

- a beszámolón és az órákon gyenge felkészültséggel vagy felkészületlenül 

jelent meg. 
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1 elégtelen  

– aki az osztályának megfelelő anyagot nem végezte el, a  beszámolón és 

az órákon felkészületlenül jelent meg. 

 

A szorgalom osztályozása 

A tanuló főtárgy és a kötelező melléktárgy tanulásában tanúsított szorgalmát folyamatosan, 

lehetőleg havonta értékelni kell. Az alsó osztályos (10 éven aluli) tanulók esetében jó, ha a 

pedagógus a tájékozató füzet útján értesíti a szülőket a tanuló szorgalmáról. 

 

A szorgalom minősítésére négy fokozatot kell használni: 

 

   (5) példás,   (4) jó,   (3) változó,   (2) hanyag 

 

A szorgalom minősítését félévkor a tájékoztató füzetbe, év végén a bizonyítvány megfelelő 

rovatába kell bevezetni a napló alapján, betűvel és számmal. A szorgalom osztályzat a tanulmányi 

átlagba nem számít bele. 

 

Példás (5) osztályzatot kaphat az a tanuló, aki képességeihez, tehetségéhez képest tanul, 

rendszeresen, pontosan készül feladataira, kiváló eredményei vannak, érdemjegyei megfelelnek 

képességeinek. 

Jó (4) osztályzatot kaphat az a tanuló, aki képességeihez, körülményeihez képest jól teljesít, 

érdemjegyei megközelítik képességeit. 

Változó (3) osztályzatot kap az a tanuló, akinek tanulmányi eredményei jelentősen elmaradnak 

képességeitől. Munkájában, tanulásában csak ritkán tanúsít erőfeszítést, törekvést. 

Hanyag (2) osztályzatot kap az a tanuló, aki rendszeresen felkészületlen, munkája megbízhatatlan, 

kötelességét figyelmeztetésre sem végzi el. 

 

Három alkalmat meghaladó igazolatlan hiányzás esetén „változó” minősítésnél jobb nem adható. 

 

Felsőbb évfolyamba lépés 

 

A Zeneiskola felsőbb évfolyamába az a tanuló léphet, aki az évfolyamára megállapított tantervi 

követelményeknek eleget tett, arról bizonyítványt kapott és tanulmányait folytatni kívánja. 

 Az alapfokú évfolyamok elvégzése után a továbbképző osztályba való átlépéshez a tanulónak - 

a 27/1998.(VI.10.) MKM rendeletben meghatározottak szerint kötelezően művészeti 
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alapvizsgát kell tenni. Az alapvizsga letételét a szülőnek írásban kérni kell. Az iskola vezetése 

dönt (a vizsgázók létszámától függően) a lebonyolítás idejéről, helyéről, módjáról, melyet a tanév 

éves munkarendjében rögzít. A vizsgakövetelményeket a helyi tantervek tartalmazzák.  

Felmentés vagy más ok miatt a tanuló főtárgyi és melléktárgyi osztályba sorolása eltérhet 

egymástól. Ebben az esetben az osztályba sorolásnál a főtárgyi osztályt kell figyelembe venni. 

 

Javítóvizsga 

 

• Főtárgyból és kötelező tantárgyból a tanév végén kapott elégtelen osztályzat esetén a tanuló 

augusztus 25. és szeptember 15. között javítóvizsgát tehet. 

• A javítóvizsga napját az igazgató állapítja meg és az iskola hirdetőtábláján teszi közzé. 

• A javítóvizsga idejéről és a vele kapcsolatos tudnivalókról a tanulók szüleit értesíteni kell. 

• Ha a tanuló a javítóvizsga napján nem jelenik meg, vagy a javítóvizsgán nem felelt meg, 

tanulmányait csak az osztály megismétlésével folytathatja. 

• A javítóvizsgát bizottság előtt kell megtartani, melynek elnöke az igazgató, vagy megbízottja, 

tagjai a kérdező tanár és még egy, lehetőleg azonos vagy rokon szakos tanár. 

• A javítóvizsga eredményét a főtárgy tanára vezeti be a törzslapra és a bizonyítványba. A 

záradékot az igazgató és a főtárgy tanára írja alá, az eredményhirdetés a bizonyítvány 

kiosztásával történik. 

• A javítóvizsga nem nyilvános és nem ismételhető meg. 

 

 

Összevont beszámoló 

 

• Rendkívüli előrehaladás esetén a szaktanár és a tanszakvezető tanár együttes javaslata alapján 

az igazgató engedélyezheti, hogy a tanuló a tanév végén két, esetleg több osztály anyagából 

tegyen összevont beszámolót. 

• A főtárgyi beszámoló anyagát kétharmad részben a magasabb osztály anyagából kell 

összeállítani. 

• A kötelező tantárgynál a magasabb osztály követelményei alapján kell az osztályzatot 

megállapítani. 

• Összevont beszámolót a tanév végi beszámolókkal egyidejűleg, vagy az igazgató által 

megadott időben lehet tartani. 
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Osztályfolytatás 

 

 Az a tanuló, aki a főtárgyra előírt tananyagot és követelményeket önhibáján kívül (pl. 

betegség, közismereti iskolai tanulmányai stb.) nem tudja teljesíteni, kérheti az iskola igazgatójától, 

hogy tanulmányait a következő tanévben az előző tanévi osztálybesorolásban folytathassa, a Kt 

szerint egyszeri alkalommal. Ebben az esetben a tanuló osztályzatot nem kap. A törzslapra és a 

bizonyítványba a fenti tényt be kell jegyezni, az alábbi módon:  No = nem osztályozható, 

engedély alapján osztályát folytathatja. 

Ugyancsak „No” bejegyzést kell alkalmazni, ha a tanuló igazolt mulasztása valamely tantárgyból 

az éves óraszáma 1/3-át meghaladja és az igazgató engedélyével beszámolót tesz. 
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         igazgató 

 

 

Mellékletek 

 

1. sz.  Helyi tantervek ( a 34. oldalon megfelelten) 

2. sz.  Nevelőtestületi jegyzőkönyv  

3. sz.  Szülői közösség képviselőjének véleményezése 
 


