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Különös közzétételi lista - Alapfokú művészeti Iskola 

[229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet, 23§ (1) bekezdés] 

1.  

a) Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató 

 

Az iskola felvételit, tehetségvizsgálatot nem tart. Elvünk, hogy mindenkinek joga van a 

művészeti képzésben való részvételhez. Az iskola minden jelentkező gyermeket felvesz 

tanulói sorába, fajra, nemre, világnézeti elkötelezettségre, vallásra, bőrszínre való tekintet 

nélkül. Jelentkezést csak helyhiány miatt utasíthat vissza. 

 

        b) Beiratkozás 

 

Első alkalommal a tanuló beiratkozik a művészeti iskolába a beiratkozási lap kitöltésével, 

és az első félévi térítési díj befizetésével kerül az iskolával tanulói jogviszonyba. A 

következő tanév előtt – mivel az iskola nem tankötelezettséget teljesítő jogviszony – 

jelentkezési lap kitöltésével erősíti meg tanulmányai folytatásának szándékát. A beiratkozás 

ideje május, június hónap és szeptember első hete. 

 

        c) A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma: 5 

        d) Térítési- és tandíjfizetés 

 

Az alapfokú művészeti iskola szolgáltatásai tandíj, illetve térítési díj fizetése mellett vehetők 

igénybe. Ennek szabályait, a mindenkori költségvetési törvény és az intézményfenntartó 

költségvetésének függvényében a fenntartó határozza meg. Mértékéről, az adható 

kedvezményekről, a befizetés módjáról az igazgató dönt. A tandíjat, ill. térítési díjat az 

adott tanévben a jelentkezési lapon meghatározott ideig kell befizetni. Az a tanuló, aki 6. 

életévét nem érte el, ill. 22. életévét betöltötte, tandíjat fizet. Ugyancsak tandíjat fizet, aki 

még nem tanköteles, avagy a tankötelezettség megszűnése után, ha nincs tanulói 

jogviszonya. Aki két szakon tanul, annak az egyik szakon tandíjat kell fizetnie. Ennek 

mértékét a mindenkor érvényes költségvetési törvény ismeretében az intézmény határozza 

meg. A tandíj – külön írásbeli kérésre - részletekben is fizethető, ha az iskola igazgatója 

ehhez engedélyt ad. 

Kimaradás esetén a tandíj időarányosan kerül visszafizetésre.  

A befizetés a fenntartó alapítvány által kiállított számla ellenében történik.  

 

 

Részletes leírás a „Térítési díj és tandíjfizetési szabályzatban” található. 
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e) Fenntartó értékelése 

 

A Pro Musica Alapfokú Művészeti Iskola fenntartói értékelése 2017-18. tanév 
(Elhangzott a tanévzáró értekezleten) 

 

 

1. Az iskola adatai: 

 

Az iskola tanulóinak száma: 239 fő 

Eredményes vizsgát tett: 236 fő 

Alkalmazottak száma: 32+4 fő 

 

2. A pedagógiai programnak való megfelelés: 
 

A pedagógiai program célkitűzéseinek, elveinek, szellemének az intézmény maradéktalanul 

megfelelt. 

 

3. A pedagógusok munkájának értékelése: 

 

A belső továbbképzésről:  

Az iskola főszereplője a g y e r m e k, a tanítvány. Azért lettünk tanárok, hogy az 

évszázadok alatt megszerzett tudást továbbadjuk. De előbb azt magunknak kell 

megszereznünk. Elkezdődik a tanulmányaink során, s folytatódik, amíg csak élünk. Sokan 

hiszik, hogy az egyetem elvégzésével már mindent tudnak, de a tapasztaltabbak már tudják, 

hogy ez nem így van. Különösen akkor nem, ha kiderül, hogy az egyetem jelentős 

hiányosságokkal bocsátja ki az életbe a diplomást. Például úgy, hogy az alapfokú 

zeneiskolában tanítását megkezdő gyakornok előfordulhat, hogy 7-8 éves gyermekkel 

nevelési-oktatási viszonylatban még nem szerzett tapasztalatokat. Sajnos néhány évig – az 

át-és visszaalakulásoknak köszönhetően - ez történt. 

Ezért szerveztünk itt az iskolában az első félévben 8 fiatal kollégával hetente házi 

továbbképzést, ahol előbb elméletben igyekeztünk megfogalmazni a korosztályra érvényes 

órafelépítés, pedagógiai, módszertani munka legfontosabb elveit. Négy alkalommal 

beszélgettünk, majd mindenki tartott egy órát, amit aztán közösen elemeztünk.  

Szeretném hinni, hogy hasznos volt. Ezzel egy időben biztattunk mindenkit mások 

munkájának megismerésére, óralátogatásokra, amiből hitem szerint rengeteget lehet 

tanulni. 

 

Az átfogó óralátogatások tapasztalata:  

Mindezek után a második félévben – az iskola igazgatójával vagy helyettesével - 

elindultunk órákat látogatni. Az iskola minden pedagógusának legalább egy óráját 

megnéztük, amit megbeszélés, tanácsadás követett. 

Le kell szögezni, hogy az egyéni oktatás két ember - egy felnőtt és egy gyermek - 

együttléte egy cél érdekében - igen érzékeny tanítási forma.  

Egyfelől a tudás átadásának módja nagyban függ a szereplők egyéniségétől, karakterétől. 

Nagy kérdés, összehangolható-e ez a kettő. Sok esetben az össze nem illő partnerek a 

kudarc okai. Ezért célszerű a szabad tanárválasztás meghirdetése. Sok esetben volt 
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eredményes a folytatás egy másik pedagógussal. S ez fordítva is igaz. A tanár is 

belefáradhat egy tőle idegen természetű gyermek tanításába. 

Minden tanár igyekszik egy számára célravezető munkaformát kialakítani az élete során, 

hogy munkája minél eredményesebb legyen. 

Érdekes volt ezt a sokszínűséget látni. 

 

Mit figyeltünk? Ami minden órától elvárható. 

Az óra céltudatosságát, felépítését. Jól felismerhető-e a technikai felkészültség, 

hangszertechnikai előkészítés, a zeneművel való foglalkozás és az örömzenélés megléte. 

Ezen belül az új darab tudatos előkészítése, az otthoni munka pontos kijelölése. 

Képes-e a pedagógus  

- alkotó, szeretetteljes, befogadó légkör kialakítására; 

- változatos eszközökkel ébren tartani a gyermek figyelmét; 

- okos tanácsokkal, jó módszerekkel megkönnyíteni a célhoz vezető utat; 

- pozitív visszajelzésekkel támogatni; 

- megjelenik-e az órán a zene kifejező erejére való nevelés, kisebbeknél a játékosság; 

- sikerül-e mindezt a gyermek életkori sajátosságaihoz igazítania; 

- sikerül-e folyamatos visszajelzésekkel előrevivőn értékelni a gyermek munkáját? 

 

Tapasztalatok: 

Az órákat minden esetben megfelelő kezdő és záró időpontban pontosan megtartják a 

pedagógusok. Kivétel ez alól, amikor a gyermek késik, vagy hiányzik az óráról.  

Jól látható az igyekezet, amivel minden pedagógus a maga karakteréből kiindulva 

igyekszik a gyermeket a tanulmányaiban előbbre segíteni. 

Néhány esetben kevésnek tartottuk az új darab tudatos előkészítését, a kotta tudatos 

olvasására való késztetést. 

Volt olyan óra, ahol a tanuló kevesebbet játszott a hangszerén, mint ami elvárható, a 

pedagógus túl sokat magyarázott már ismert fogalmakat. 

Nagyobb figyelmet kell fordítani a ritmus mérőütéshez igazított pontos megszólaltatására. 

Általánosan előforduló hibának tartjuk, hogy a zene kifejező erejéről, hangulatáról, 

játékosságáról, formálásáról, színezéséről kevés szó esik. Pedig ezzel a begyakorlás egy 

része is könnyűszerrel megoldható lenne. Játszd ezt a motívumot: ritmikusan, dallamosan, 

bánatosan, hintázva, unalmasa, stb. S míg így meg úgy eljátssza, közben meg is tanulja. 

 

És láttunk persze nagyszerű órákat. Köszönet érte. 

A gyerek végig muzsikált, a tanár apró instrukciókkal formálta, irányította az órát, 

folyamatosan értékelt, ez így jó, ezt úgy javítsd, biztatott, dicsért. De ha kellett, el is 

marasztalt.  

Ha a tanár felkészült, példamutató, elhivatott, a gyermek is elismeri, igyekszik megfelelni a 

szeretett tanárnak. Baranyai Györgyné egy mondatát idézem, megtalálható az évkönyvben: 

„a gyermek csak a szakszerű és odaadó tanítás előtt hajlik meg”. 

Példamutató új darab előkészítést is láttunk, így mire a gyermek elkezdte megszólaltatni, 

már mindent tudott róla. Ki írta, miért írta, mire kell ügyeljen a tanulás során, neki milyen 

örömet fog majd szerezni, ha megtanulja. 

Ezeknek az óráknak az eredménye a sok szép koncert, a versenyeredmények. 

Természetesen sokkal könnyebb a tanár dolga, ha a tanítványa tehetséges, a család 

támogató. Azt is tudom, hogy sok esetben ez nem így van. Mégis úgy gondolom, hogy 

avatott tanár kezében minden gyermek elindítható a zenéhez vezető úton. 
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4. Az iskola tanévének értékelése: 

 

A tanév elején a nevelőtestület budapesti kiránduláson vett részt. Megnézték a felújított 

Várkert Bazárt, a gyönyörű Zeneakadémiát. Mindkét helyen idegenvezető segítette a 

látnivalók befogadását. Este egy nagyszerű koncertet hallgattak meg. A Concerto Budapest 

zenekart Keller András vezényelte igen invenciózusan. Így a nap folyamán sok élményben 

volt részük, miközben ismerkedtek, barátkoztak és végre sokat beszélgettek egymással. 

A tervezett munkaterv még két – utazással egybekötött – kapcsolattal és koncerttel is 

bővült. 

Márciusban a Szabadkai Zeneiskola vendége volt egy csoport hangszeres gyermek, akik ott 

a várossal való ismerkedés után közös hangversenyt adtak a vendéglátókkal. Erdősné 

Fagler Erika pedig az ott tanító pedagógusoknak előadást tartott Kodály nevelési elveiről.  

Áprilisban a Pilisvörösvári Cziffra György Zeneiskola fúvószenekara látogatott el és 

ismerkedett Szegeddel, majd részt vett a hagyományos kamarakoncerten. 

Ezt a vendégszereplést április 28-án viszonozta a Pro Musica Zeneiskola „csapata”. A 

gyerekek a már hagyományos, több intézmény részvételével megrendezett összművészeti 

fesztivál koncertjén mutatkoztak be. 

Elkészült egy dokumentumokban gazdag, a 20 év legfontosabb eseményeit tartalmazó 

színes Évkönyv.  

Készült egy DVD a januári reprezentatív jubileumi Tanár-Diák hangversenyről és egy CD 

lemez, amely az iskola jelenlegi színvonalának, lehetőségeinek átfogó bemutatása. 

 

Az igazgatói beszámoló tartalmazta mindazt az eseményt, ami a tanévben történt, nem 

kívánom megismételni.  

Csak megköszönni tudom azoknak, akik ebben az évben itt tanítottak, a gyerekekért 

dolgoztak, akik ezekért a programokért munkálkodtak, s gratulálni azoknak, akik szép 

eredményeket értek el. 

 

Kívánok a következő 20 évre jó egészséget, sok-sok szépen muzsikáló kis és nagy 

gyereket. 

 

Erdősné Fagler Erika 

kuratóriumi elnök 

 

e) Nyitva tartás 

 

Az iskola adminisztrációs központja a Szeged, Fő fasor 68. szám alatt lévő iroda-együttes – 

az iskola székhelye - ahol az iskolavezetés és az iskolatitkár tartózkodik. 

Az iroda nyitva tartása: hétfőtől csütörtökig 10-18 óráig, péntek: 10-17:30 óráig 

A könyvtár nyitva tartása: hétfő-péntek 11-15 óráig 

Fogadóórák: Előzetes megbeszélés szerint! 

A székhelyen folyó oktatás idejére ügyeletet kell biztosítani. Ügyeletet az igazgató, az 

igazgatóhelyettes, vagy az iskola zárásával megbízott tanár tart. 

A tanítás munkanapokon 8 és 20 óra között szervezhető. Az iskola székhelyén az oktatás 

szabadon szervezhető a hét hat napján 8 és 20 óra között. A tanítási szünetekben az iskola 

igazgatója vagy meghatalmazottja ügyeletet tart, melynek ideje a hirdetőn kerül 

kifüggesztésre.  
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f) Az SZMSZ, a Pedagógiai Program és a Házirend megtekinthető a „Dokumentumok”  

menüpontban. 

 

2. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv 

tantárgyfelosztásához, művészeti áganként 
 

Zeneművészeti ág: 

 

 

Tantárgy 
Alkalmazott 

pedagógus 
Iskolai végzettség szakképzettség szakvizsga 

Fuvola fuvolatanár SZTE ZMK fuvola tanár  

Szolfézs szolfézstanár JGYTF ének-zene történelem 

szakos tanár 

 

Hegedű hegedűtanár Liszt Ferenc 

Zeneművészeti 

Főiskola 

hegedű-szolfézs és 

énektanár 

 

Zongora zongoratanár Szegedi 

Tudományegyetem 

okleveles 

zongoratanár 

 

Ütő ütőtanár  Conservatorul 

George Enescu  

ütőhangszerművész-, 

tanár 

 

Zongora zongoratanár Szegedi 

Tudományegyetem 

okleveles 

zeneművésztanár 

 

Zongora   zongoratanár Szegedi Állami 

Zeneművészeti 

Iskola 

 zongora és 

szolfézstanár  

 

Hegedű hegedűtanár Liszt Ferenc 

Zeneművészeti 

Főiskola 

brácsa-tanár  

Zongora  zongoratanár Liszt Ferenc 

Zeneművészeti 

Főiskola 

 zongora- szolfézs és 

énektanár 

 

Szolfézs szolfézstanár Liszt Ferenc 

Zeneművészeti 

Egyetem 

szolfézs szakos tanár, 

ének-zenetanár, 

karvezetés 

Szakvizsgázott 

pedagógus, 

közoktatási vezető 

Szolfézs szolfézstanár Szegedi 

Tanárképző 

Főiskola 

ének szakos tanár  

Gitár gitártanár Szegedi 

Tudományegyetem 

  

Hárfa hárfatanár Szegedi 

Tudományegyetem 

klasszikus hárfa 

előadóművész 

 

Zongora  zongoratanár Liszt Ferenc 

Zeneművészeti 

Egyetem 

zongoraművész, -

tanár 

 

Zongora Zongoratanár Szegedi 

Tudományegyetem 

okleveles 

zongoratanár 

 

Furulya furulyatanár Liszt Ferenc 

Zeneművészeti 

Főiskola 

klarinét-, szolfézs és 

énektanár 

 

Zongora zongoratanár Liszt Ferenc 

Zeneművészeti 

Főiskola 

zongora- szolfézs, 

énektanár 

 

Zongora zongoratanár Szegedi 

Tudományegyetem 

okleveles 

zongoraművész 
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Furulya    furulyatanár Liszt Ferenc 

Zeneművészeti 

Főiskola 

zeneiskolai 

oboatanár  

 

Szolfézs szolfézstanár SZTE JGYK 

Pedagógusképző 

Kar 

ének – zene szakos 

tanár 

 

Furulya furulya- és 

klarinéttanár 

Szegedi 

Tudományegyetem 

okleveles 

klarinéttanár 

 

Zongora zongoratanár Szegedi 

Tudományegyetem 

klasszikus zongora 

előadóművész 

 

Hegedű hegedűtanár Szegedi 

Tudományegyetem 

hegedűtanár-, 

kamaraművész 

 

Gordonka gordonkatanár Liszt Ferenc 

Zeneművészeti 

főiskola 

gordonkatanár  

Gitár gitártanár Szegedi 

Tudományegyetem 

Zeneművészeti kar 

okleveles 

zeneművésztanár, 

gitárművész 

 

Zongora szolfézs és 

zongoratanár 

Liszt Ferenc 

Zeneművészeti 

Főiskola 

JATE 

zeneiskolai zongora 

és szolfézstanár,  

Pedagógiaszakos 

előadó 

 

Zongora zongoratanár Szegedi 

Tudományegyetem 

  

Szolfézs szolfézstanár Szegedi 

Tudományegyetem 

okleveles ének-zene 

tanár 

 

        

 

 

3. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és 

szakképzettsége 

 
2017-2018. tanév 
 

 

Alkalmazás 

mértéke 

feladatkör Iskolai végzettség szakképzettség 

100 % Iskolatitkár  Szegedi 

Tudományegyetem 

informatikus könyvtáros 

50% Hangszerkarbantartó Szegedi Tanárképző 

Főiskola 

ének-zenetanár, karvezető 

50% Könyvtáros Szegedi 

Tudományegyetem 

informatikus könyvtáros 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Az első minősítés évéhez viszonyítva hány előképző, alapfokú és továbbképző 

évfolyamot működtet 
 

2018--2019 tanév 

Művészeti ág első minősítés éve Előképző évf. Alapfokú évf. Továbbképző évf. 
Zeneművészet 2007 2 6 4 
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5. Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, 

versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való részvétel 
 

2017 - 2018 tanév  
 

Esemény megnevezése, 

időpontja 

Területi hatálya 

(országos, 

nemzetközi, egyéb) 

Típusa (verseny, 

fesztivál, kiállítás, 

színházi előadás, 

egyéb) 

Részvétel típusa (résztvevő, 

díszvendég, meghívott, 

versenyző, stb.) 

XV. Országos Friss Antal 

Gordonka Verseny 

2017. 11. 17-18. 
országos verseny versenyző 

X. Tavaszi Gitártalálkozó 

2018. 03. 11-12. 
          országos         találkozó                 versenyző 

Egri Zenevarázslat 

Nemzetközi Négykezes 

Zongoraverseny 

2018.03.24. 

 

nemzetközi 

 

verseny 

 

                versenyző 

VI. Országos Hárfaverseny 

Budapesten 

2018.04.20. 

országos verseny versenyző 

VII. Nemzetközi verseny 

Óbecsén 

2018.05.18-20. 

nemzetközi verseny versenyző 

 

 

6. Megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények 

 

2017-2018. tanév eredményei 

 

Esemény megnevezése, 

időpontja 

Területi hatálya 

(nemzetközi,orsz

ágos, megyei, 

területi, egyéb) 

Típusa (verseny, 

fesztivál, 

kiállítás, 

szakmai 

bemutató, 

egyéb) 

Eredmény, helyezés 

VI. Dél-Alföldi Regionális 

Furulyaverseny Szegeden 

2018.04.14. 

regionális verseny különdíj, II. helyezés, 

emléklap 

IX. Regionális Csellista 

Találkozó és Szaktárgyi 

Verseny Orosházán 

2018. 03. 23. 

regionális verseny ezüst és kiemelt nívódíj 

XXVIII. Szentesi Kortárs Zenei 

Verseny 

2018. 03. 07. 

megyei verseny kiemelt nívódíj, nívódíj, 

dicséret 

 I. Triola Kertvárosi Zenei 

Verseny Csongrád megye 

2018.05.11. 

megyei verseny arany, ezüst 

Éneklő Ifjúság Hangverseny 

2018.04.16.-18-20. 

megyei verseny oklevél, arany diploma és 

országos dicséret 

Regionális Gitárverseny Szegeden 

2018.04.28. 

regionális verseny nívódíj, különdíj, emléklap 
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IV. Aranyhúr hegedűverseny 

2017.05.05. 

megyei verseny kiemelt arany, arany, ezüst, 

bronz 

Békés megyei furulyaverseny 

Gyulán 

2018. 05. 03. 

megyei verseny I. helyezés 

 

 

7. Az intézmény saját rendezvényei, hagyományai 
 

Tanév: 2018-2019. 

 

hónap Nap Esemény, hagyomány, kiadvány 
Október 1. Előadások a Zenei Világnap alkalmából 
Október 15-19 Őszi előjátszások 
December  Muzsikáló december 
December  Filmvetítés 

December  Karácsonyi hangversenyek 

December         Karácsonyi koncert 

December  Tanár-diák koncert 
Február  Megyei Bicinium éneklési verseny 
Február  Vendégünk egy zeneművész                                                                       
Március  Szolfézsbemutatók 
Április  Kamarahangverseny 
Április  Hangszerbemutatók 
Május  Háziverseny 
Május  Tanszaki kishangversenyek 
Június tanév vége Évzáró hangverseny 

 

 

8. A helyi kulturális életben történő szerepvállalás 

 

Tanév: 2018-2019. 

 

hónap Nap Esemény, hagyomány, kiadvány 
Szeptember  Tanáraink, diákjaink közreműködése a település ünnepségein, rendezvényein 
Október 1. Ünnepi hangversenyek bemutatók, előadások a Zenei Világnap alkalmából 
December  Iskolai karácsonyi hangversenyeken való részvétel 
Március-
Április 

 Hangszerbemutatók  óvodákban, iskolákban a Deszki Faluházban 

 Április  Éneklő ifjúsági hangversenyeken való kórusközreműködés 
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9. A tanév helyi rendje 

 

Tanév: 2018-2019 

hónap Nap óra téma helyszín 
Augusztus 21-től  A tanév előkészítése iskolai iroda 
 30  Alakuló nevelőtestületi értekezlet iskolai iroda 
   Szerződések megkötése, megújítása  

   Pótvizsganap  hangversenyterem 

   Dök gyűlés, Szülői szervezetek gyűlése  

Szeptember 1.  
Tanév első napja, tanévnyitó nevelőtestületi 
értekezlet hangversenyterem 

 3,4,5.  Beiratkozás iskolai iroda 
 6.  A tanítás első napja    
 6-7.  Órabeosztás  Hangversenyterem 

 

1-30-ig 

 

KIR rendszer elkészítése, tantárgyfelosztás, 
költségvetési terv elkészítése, törzslapok kitöltése, 
SZSZ és DÖK munkaterv elkészítése, 
balesetvédelmi oktatás megtartása, beiskolázási 
terv módosítása, szülők értesítése a tanév 
menetéről, beruházási és fejlesztési terv 
felülvizsgálata  

 15-ig  Ellenőrzők kiosztása, órarendek leadása  

 22-ig  Naplók kitöltése  

   Belső önellenőrzési csoport megalakulása  

 18-22-ig  Szülői értekezletek  

   
Nevelési értekezlet- a belső ellenőrzési csoport éves 
eredményei, céljai   

Október   
Pedagógiai, szakmai munka értékelése, 
óralátogatás  

   
SZSZ, DÖK taggyűlése, munkatervének 
jóváhagyása  

 1.  Zene Világnapi hangverseny  

   Szabadságolási terv kifüggesztése iskolai iroda 
 13.  Munkanap  

 15.  KIR statisztika elkészítése, leadása iskolai iroda 
 16-20-ig  Őszi meghallgatások hangversenyterem 
 22.  Pihenőnap  

 23.  Nemzeti ünnep – tanítási szünet  

 okt. 29- nov. 2-ig  Őszi szünet  

November   Törpék és óriások-koncert 
Király-König Péter 
Zeneiskola 

 10.  Munkanap  

December   Muzsikáló december  

   Tanár-diák hangverseny Hangversenyterem 
 1.  Munkanap  

 15.  Munkanap  

 13-21-ig  Félévi meghallgatások Hangversenyterem 
 21.  Karácsonyi hangverseny  Hangversenyterem 
 24.- 2019.01.02-ig  Téli szünet  

Január 14-18-ig  Ellenőrzők áttekintése  

 25.  I. félév zárása  

   Félévi osztályozó értekezlet   Hangversenyterem  
Február 1-ig  Félévi értesítők kiosztása  

   
Pedagógiai, szakmai munka értékelése óralátogatás 
formájában  

   Megyei Bicinium Éneklési Verseny Agóra 
   Dök gyűlés, Szülői szervezetek gyűlése Hangversenyterem 
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   Vendégünk egy zeneművész  

Március 15.  Nemzeti ünnep  

 15-ig  A következő tanév beiskolázási tervének elkészítése  

    Szolfézs bemutatók  Hangversenyterem 

 31.  Jelentkezés alapvizsgára és összevont vizsgára iskolai iroda 

Április 18-23-ig  Tavaszi szünet  

   Hangszerbemutatók  

   Kamaraverseny Agóra 

 26-ig  Év végi vizsgarend elkészítése  

Május 1.  Nemzeti ünnep  

   Háziverseny Hangversenyterem 

   Tanszaki kishangversenyek Hangversenyterem 
   Kötelező tárgyi vizsgák Hangversenyterem 

   A tandíj-és térítési díj szabályzat felülvizsgálata  

Június   Főtárgyi vizsgák Hangversenyterem 

 10.  Pünkösd (tanítási szünet)  

   Szabadságok kiadása  

   Művészeti Alapvizsga Hangversenyterem 

   Vizsgák értékelése, megbeszélése  

   Bizonyítványok írása  

   Tanévzáró értekezlet  Hangversenyterem 

 14.  Tanévzáró ünnepség, bizonyítványosztás  

     

 

 

 

10. Művészeti áganként a csoportok száma, illetve a csoportok tanulói létszáma 

 

Tanév: 2018-19. 

 

 

Művészeti ág Egyéni 

oktatásban 

részt vevők 

száma 

Csoportos főtárgy 

oktatásban 

résztvevők száma 

(csoportok/tanulók*) 

Kötelező, 

választható tárgyak 

csoportjainak 

száma 

(csoportok/tanulók*) 

Nagyobb létszámú 

együttesek 

Zeneművészet 200 3/15 17/13 Énekkar : 40 fő 
*A csoportok átlaglétszámát tüntetjük fel, egész számra kerekítve. 

 

 

 

Kelt: Szeged, 2018. október 15. 

 

Erdős Kinga 

igazgató 


