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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 és térítési díj 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 2018-19. tanév 
(Elhangzott a tanévzáró értekezleten) 

 

 

1. Az iskola adatai: 

 

Az iskola tanulóinak száma: 237 fő 

Eredményes vizsgát tett: 237 fő 

Alkalmazottak száma: 30+2 fő 

 

2. Az iskolavezetés munkájának eredményessége. 

Kompetencia értékelése: 

Az iskolavezetés adminisztratív és szervező munkája kiemelkedő. Ezt a kormányhivatal 

ellenőrzése is igazolja. Valamint az, hogy a rendezvények szervezettsége, gördülékenysége 

is példaértékű. 

Fejleszthető terület: 

A pedagógusok önállósága, aktivitása. Van, aki még mindig túl sok iskolavezetői 

segítséggel oldja meg szervezési feladatát. 

Fontos annak ismételt tudatosítása, hogy a heti munkaidő 40 óra, nem pedig 24. A 

munkaidőbe belefér a tanítási órákon kívül a felkészülés, szereplésre, versenyre való 

felkészítés, szervezés is. 

 

3. Az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó programban 

megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai, nevelési tervben megfogalmazott 

céloknak való megfelelés. 

A kompetencia értékelése: 

A dokumentumelemzés, a beszélgetések és óralátogatások során tapasztaltak szerint az 

intézmény teljes mértékben a tantervi szabályozók és nevelési program elvárásai szerint 

működik, de van a pályájukat kezdő pedagógusok között, aki nem ismeri átfogóan a 

tantervet. Ezen a következő tanévben változtatni kell. 

A pedagógiai program célkitűzéseinek, elveinek, szellemének az intézmény az említett - 

hiányosság mellett – megfelelt, sőt bizonyos területeken kiválóan megfelelt. 

 

Fejlesztendő terület: 

Kívánatos, hogy az azonos szakos pedagógusok a tanév elején munkamegbeszélésen 

áttekintsék a tanév tervezésének feladatait. Pontosan lássák, mit lehet a tanítványoktól 

elvárni, milyen szintre lehet őket juttatni a tanév végére, figyelembe véve a különböző 

adottságokat. 

 

4. A pedagógiai munka feltételei. 

A kompetencia értékelése: 

Mind az iskola székhelyén, mind az algyői feladatellátási helyen igen jók a feltételek a 

zeneoktatáshoz. A hangszerpark az igényeknek megfelel, a koncertterem két zongorával 

való ellátása kiemelkedő. 

Fejleszthető terület: 
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Az elmúlt évben történtek változások a termek dekorációjával kapcsolatosan, de aztán 

megtorpantak. Néhány helyiség berendezése, hangulata még nem megfelelő, ebben még 

fejlődhet az iskola. 

A hangszeres termeket célszerű zenei tárgyú dekorációkkal ellátni. 

 

5. A pedagógusok munkájának értékelése: 

A kompetencia értékelése: 

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

évszázadok alatt megszerzett tudást tovább adjuk. 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. 

Ezért igyekszünk ezt itt helyben pótolni. A kollégák évek óta nyitottak a módszertani 

beszélgetésekre, a tapasztalt kollégák ötleteinek, tudásának átvételére. közösen 

megfogalmazzuk a korosztályra érvényes órafelépítés, pedagógiai, módszertani munka 

legfontosabb elveit.  

Mások munkájának megismerésére, tapasztalatszerzésre, óralátogatásokra szükség van, 

ezekből rengeteget lehet tanulni. 

Az igazgatóság által szervezett helyi továbbképzés ez évben alkalmazott formája igen 

hasznos volt. 

Fejleszthető területek: 

A munkájukat még most kezdő pedagógusoknak igen sokat kell még tanulni. Nem múlhat 

el anélkül hosszabb idő, hogy ne képezné magát tovább, nem törné a fejét azon, hogy 

csinálhatja jobban, és nem keresné az alkalmat tapasztalatok gyűjtésére. 

Kívánatos, hogy minden fiatal pedagógus hospitáljon. 

A következő tanévben a mentortanárok munkájának ellenőrzésére kerül sor. 

Az órák látogatásának szempontjai között első helyet fog elfoglalni a „zeneközpontú” 

óravezetés figyelése. Ez alatt azt értjük, hogy a technika fejlesztése mellett kapjon minél 

nagyobb szerepet a zenei kifejezésre való törekvés. 

 

6. Eredmények: 

A kompetencia értékelése: 

A pedagógusok munkájának köszönhetően az iskola eredményei kimagaslóak. 

A tanulók igen sok versenyen szerepeltek igen jó eredményekkel, amiért minden felkészítő 

tanárt köszönet illet. 

Tudjuk, a művészeti verseny eredménye mindig kétséges, hiszen „stopperrel nem mérhető”. 

De a ráfordított idő, a felkészülés alatti intenzív munka megsokszorozza a gyermek tudását. 

Ezért kívánatos, hogy minden tehetséges gyermeknél éljünk ezzel a lehetőséggel. 

Túlzottan elszaporodtak a jelentős nevezési díjjal járó felhígult versenyek, amik nem 

hordoznak kellő szakmai színvonalat, s szinte minden résztvevő díjat kap. Erre ezután bárki 

elmehet a saját költségén. Az iskola csak azt finanszírozza, amelyik szakmailag értékes 

verseny. 

 

Fejleszthető terület: 

Azok a pedagógusok is vegyenek részt különféle megmérettetésen, készítsék fel arra 

alkalmas tanítványaikat különféle versenyekre, akik eddig nem éltek ezzel a lehetőséggel. 

Készítse el az iskola az „értékes” versenyek listáját és csak az azokon való részvételt 

finanszírozza. 
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7. Az intézmény külső kapcsolatai: 

Kompetencia értékelése: 

 

Az iskola ismét megszervezte a két évenként ismétlődő bicinium éneklési versenyt, ami 

igen jól sikerült. A szervezés gördülékeny és példamutató volt. A résztvevők száma minden 

eddigit meghaladott. Nagyon szép előadásokat hallottunk. 

Fejleszthető terület: 

Kívánatos lenne a 2019/20-as tanévben is testvérkapcsolatot létesíteni, vagy olyan zenei 

tábort szervezni, amelyen minél több gyermek részt tudna venni. 

 

Szeged, 2018. július 1. 

 

Erdősné Fagler Erika 

kuratóriumi elnök 

 

f) 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 öt napján 8 és 20 óra között. A tanítási szünetekben az iskola 

igazgatója vagy meghatalmazottja ügyeletet tart, melynek ideje a hirdetőn kerül 

kifüggesztésre.  

 

g) 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 okleveles fuvolatanár  

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 
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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 

Gitár gitártanár Szegedi 

Tudományegyetem 

okleveles gitártanár  

Hárfa hárfatanár Szegedi 

Tudományegyetem 

klasszikus hárfa 

előadóművész 

 

Zongora  zongoratanár Liszt Ferenc 

Zeneművészeti 

Egyetem 

zongoraművész, -

tanár 

 

Zongora  zongoratanár Liszt Ferenc 

Zeneművészeti 

Főiskola 

 zongora- szolfézs és 

énektanár 

 

Furulya furulyatanár Liszt Ferenc 

Zeneművészeti 

Főiskola 

klarinét-, szolfézs és 

énektanár 

 

Zongora zongoratanár Szegedi 

Zeneművészeti 

Szakiskola 

zongora- és 

szolfézstanár 

 

Zongora zongoratanár Szegedi 

Tudományegyetem 

okleveles 

zongoraművész-tanár 

 

Furulya    furulyatanár Liszt Ferenc 

Zeneművészeti 

Főiskola 

zeneiskolai 

oboatanár  

 

Szolfézs szolfézstanár SZTE JGYK 

Pedagógusképző 

Kar 

ének – zene szakos 

tanár 

 

Hegedű hegedűtanár Szegedi 

Tudományegyetem 

hegedűtanár-, 

kamaraművész 

 

Furulya furulya- és 

klarinéttanár 

Szegedi 

Tudományegyetem 

okleveles 

klarinéttanár 

 

Zongora zongoratanár Szegedi 

Tudományegyetem 

klasszikus zongora 

előadóművész 

 

Hegedű hegedűtanár Szegedi 

Tudományegyetem 

hegedűtanár-, 

kamaraművész 

 

Szolfézs szolfézstanár ELTE Tanárképző 

Főiskola 

szolfézs szakos tanár  

Gordonka gordonkatanár Liszt Ferenc 

Zeneművészeti 

Főiskola 

gordonkatanár  

Gitár gitártanár Szegedi 

Tudományegyetem 

Zeneművészeti kar 

okleveles 

zeneművésztanár, 

gitárművész 

 

Gordonka gordonkatanár Liszt Ferenc 

Zeneművészeti 

Főiskola 

gordonkaművész,-

tanár 

 

Zongora szolfézs és Liszt Ferenc zeneiskolai zongora  
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zongoratanár Zeneművészeti 

Főiskola 

JATE 

és szolfézstanár,  

Pedagógiaszakos 

előadó 

Zongora zongoratanár Szegedi 

Tudományegyetem 

klasszikus zongora 

előadóművész 

 

Szolfézs szolfézstanár Szegedi 

Tudományegyetem 

okleveles ének-zene 

tanár 

 

        

 

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

szakképzettsége 

 
2019-2020. tanév 
 

Alkalmazás 

mértéke 

feladatkör Iskolai végzettség szakképzettség 

100 % Iskolatitkár  Szegedi Tanárképző 

Főiskola 

ének-zenetanár, karvezető 

50% Hangszerkarbantartó Juhász Gyula 

Tanárképző Főiskola 

ének-zene magyar szakos tanár 

50% Hangszerkarbantartó Középiskola érettségi 

100% Könyvtáros Szegedi 

Tudományegyetem 

informatikus könyvtáros 

 

 

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

évfolyamot működtet 
 

2019-2020 tanév 

Művészeti ág első minősítés éve Előképző évf. Alapfokú évf. Továbbképző évf. 
Zeneművészet 2007 2 6 4 

 

 

5. Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, 

versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való részvétel 
 

2018 - 2019 tanév  

Esemény megnevezése, 

időpontja 

Területi hatálya 

(országos, 

nemzetközi, 

egyéb) 

Típusa (verseny, 

fesztivál, kiállítás, 

színházi előadás, 

egyéb) 

Részvétel típusa (résztvevő, 

díszvendég, meghívott, 

versenyző, stb.) 

XIV. Országos „ALBA  

REGIA” Kamarazene verseny 

2019. 04. 27. 
országos 

 

verseny 

 

versenyző 

X. Tavaszi Gitártalálkozó 

2019. 03. 09-10. 
országos találkozó versenyző 

Egri Zenevarázslat Nemzetközi 

Négykezes Zongoraverseny 

2019. 02. 28. - 03. 03 

 

nemzetközi 

 

verseny 

 

versenyző 

VI. Nemzetközi Hegedű Fesztivál 

2019. 03. 08-09. 
nemzetközi verseny versenyző 

Topolyai Zenei Verseny 

2019. 03. 28. 
nemzetközi verseny versenyző 

„FANTAST 2019” VIII. 

Nemzetközi Verseny Óbecsén 

2019. 05. 13-23. 

nemzetközi verseny versenyző 
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I. Nemzetközi Gitárverseny 

Szegeden 

2019. 04. 12. 

nemzetközi verseny versenyző 

 

 

6. Megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények 

 

2018-2019. tanév eredményei 

Esemény megnevezése, 

időpontja 

Területi hatálya 

(nemzetközi, 

országos, megyei, 

területi, egyéb) 

Típusa (verseny, 

fesztivál, 

kiállítás, 

szakmai 

bemutató, 

egyéb) 

Eredmény, helyezés 

XIV. Országos Klarinét Verseny 

2018. 11. 17. 

területi verseny 46 pont 

XXIX. Szentesi Kortárs Zenei 

Verseny 

2019. 03. 06. 

megyei verseny kiemelt nívódíj, nívódíj 

tanári különdíj, korrepetitori 

különdíj 

VI. Csongrád megyei Fafúvós 

Verseny Szentesen 

2019. 04. 16. 

megyei verseny III. helyezés, emléklap 

Éneklő Ifjúság Hangverseny 

2019. 04. 09. 

megyei verseny arany diploma 

X. Országos Czidra László 

Furulya Verseny 

2019.02.19. 

területi verseny 49; 48; 43 pont 

IV. Aranyhúr Hegedűverseny 

2019. 05. 11. 

megyei verseny arany, ezüst, bronz minősítés 

Csongrád megyei Bicinium 

Éneklési Verseny 

2019.02.05. 

megyei verseny arany minősítés, ezüst 

minősítés 

 

 

7. Az intézmény saját rendezvényei, hagyományai 
 

Tanév: 2019-2020. 

hónap Nap Esemény, hagyomány, kiadvány 
Október 1 Előadások a Zenei Világnap alkalmából 
Október 16-22 Őszi előjátszások 
December  Muzsikáló december 
December 9-18 Karácsonyi hangversenyek 
December         Karácsonyi koncert 
December 5 Tanár-diák hangverseny 
Január 10 Újévi koncert Algyőn 

Február  Családi zenés délután 
Március  Szolfézsbemutatók 
Április  Kamarahangverseny 
Május  Hangszerbemutatók 
Május  Háziverseny 
Május  Tanszaki kishangversenyek 
Június 15 Évzáró 
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8. A helyi kulturális életben történő szerepvállalás 

 

Tanév: 2019-2020. 

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 Szőregi Faluházban 

 Április  Éneklő ifjúsági hangversenyeken való kórusközreműködés 

 

 

9. A tanév helyi rendje 

 

Tanév: 2019-2020 

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

 28.  Pótvizsganap  hangversenyterem 

   Dök gyűlés, Szülői szervezetek gyűlése  

Szeptember 1.  
Tanév első napja, tanévnyitó nevelőtestületi 
értekezlet hangversenyterem 

 2-3.  Beiratkozás iskolai iroda 
 6.  A tanítás első napja    
 3-5.  Órabeosztás  Hangversenyterem 

 

1-30-ig 

 

KIR rendszer elkészítése, tantárgyfelosztás, 
költségvetési terv elkészítése, törzslapok kitöltése, 
SZSZ és DÖK munkaterv elkészítése, 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  

Október   
Pedagógiai, szakmai munka értékelése, 
óralátogatás  

   
SZSZ, DÖK taggyűlése, munkatervének 
jóváhagyása  

 1.  Zene Világnapi hangverseny  

   Szabadságolási terv kifüggesztése iskolai iroda 
 15.  KIR statisztika elkészítése, leadása iskolai iroda 
 16-22-ig  Őszi meghallgatások hangversenyterem 
 23.  Nemzeti ünnep – tanítási szünet  

 okt. 26- nov. 3-ig  Őszi szünet  

November   Törpék és óriások-koncert 
Király-König Péter 
Zeneiskola 

December   Muzsikáló december  

   Tanár-diák hangverseny Hangversenyterem 
 7.  Munkanap  

 14.  Munkanap  

 9-19-ig  Félévi meghallgatások Hangversenyterem 
 20.  Karácsonyi hangverseny  Hangversenyterem 
 21.- 2020.01.05-ig  Téli szünet  

Január 13-17-ig  Ellenőrzők áttekintése  

 24.  I. félév zárása  

   Félévi osztályozó értekezlet   Hangversenyterem  
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Február 1-ig  Félévi értesítők kiosztása  

   
Pedagógiai, szakmai munka értékelése óralátogatás 
formájában  

   Dök gyűlés, Szülői szervezetek gyűlése Hangversenyterem 
   Családi zenés délután  

Március 15.  Nemzeti ünnep  

 15-ig  A következő tanév beiskolázási tervének elkészítése  

    Szolfézs bemutatók  Hangversenyterem 

 31.  Jelentkezés alapvizsgára és összevont vizsgára iskolai iroda 

Április 9-14-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 

 1.  Pünkösd (tanítási szünet)  

   Szabadságok kiadása  

   Művészeti Alapvizsga Hangversenyterem 

   Vizsgák értékelése, megbeszélése  

   Bizonyítványok írása  

   Tanévzáró értekezlet  Hangversenyterem 

 15.  Tanévzáró ünnepség, bizonyítványosztás  

     

 

 

 

 

 

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

 

Tanév: 2019-2020. 

 

 

 

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 221 4/11 22/10 Énekkar: 44 fő 

Gitárzenekar 14 fő 
*A csoportok átlaglétszámát tüntetjük fel, egész számra kerekítve. 

 

 

 

Kelt: Szeged, 2019. október 15. 

 

Erdős Kinga 

igazgató 


