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ELŐSZÓ 

 

A művészetoktatás alapprogramja részletezett, kerettanterv jellegű. Ezért a program saját 

tantervi kiegészítéssel (10%) alkalmas  helyi tantervként. 

Iskolánk helyi tanterve e módszerrel készült. A kisebb változások kizárólag a szabadon 

választható tárgyakra vonatkoznak, egyéb – tananyag, választható taneszközök, stb. – 

kérdésekben a minisztérium által kiadott alapprogramot fogadjuk el helyi tantervi programnak. 

Iskolánkban a régi és az új tanterv szerint tanuló növendékek is tanulnak. Kimenő rendszerben a 

27/1998.(VI.10.) rendelet értelmében a 2026-27 tanévvel bezárólag, és felmenő rendszerben a 

NEFMI 3/2011.(I.26.) Nefmi rendelet szerint 2011. szeptember 1-től belépők tekintetében. 

A Pro Musica Alapfokú Művészeti Iskola programja a zeneművészeti ág követelményrendszerét 

tartalmazza. Az egyes hangszerek között kevés az átjárhatóság, vagy az egyiket, vagy a másikat kell 

választani a tanulónak, elsajátítani a játéktechnikákat, kifejezési formákat, eszközöket.  

Azonban mégis találkoznak, integrálódnak az egyes hangszerek, pl. a kamarazenében, zenekarban, 

énekkarban, a közös zenélésben. Vannak olyan tanulók, akik több hangszer, művészeti ág 

tanulására is alkalmasak, tehetségesek, és képesek arra, hogy egyidejűleg több művészeti ágban 

eredményesen tanuljanak. 

A programban megfogalmazzuk a művészeti nevelés általános célkitűzéseit, az egyes művészeti 

területek cél- és feladatrendszerét, a specifikus, de még mindig általános nevelési elveket. 

Meghatározzuk az adott hangszerre, művészeti tevékenységre vonatkozó célokat, feladatokat. Nem 

részletezzük a tananyagot, abban a minisztérium által kiadott tanterv ide vonatkozó részleteit tartjuk  

irányadónak.  
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Az iskola küldetésnyilatkozata 

 

„ Minden gyermeknek joga, hogy az iskola kezébe adja azt a kulcsot, amivel bejut a művészetek 

birodalmába.” /Kodály Zoltán/ 

 

Iskolánk célja: 

 Teremtsen lehetőséget a város központjától távolabb élő gyermekek számára is a művészeti 

fejlődésre, amelyhez minden magyar állampolgárnak törvényben szabályozott joga van. 

 Az ifjúság nevelésében – az általános és középiskola, család és környezet 

személyiségformáló tevékenység mellett – az érzelmi és esztétikai nevelés eszközével részt 

vállaljon. 

 A tanulók készségeinek és képességeinek fejlesztésével zenei és művészeti műveltségüket 

megalapozza. 

 Hozzásegítse szabad idejük tartalmas eltöltéséhez, nemcsak a gyermekkorban, hiszen 

megszerzett tudásukat a későbbiekben, felnőttként amatőr művészeti csoportokban, együttesekben 

kamatoztathassák. 

 A kiemelkedő képességű tanulókat felkészítse szakirányú továbbtanulásra. 

 Az intézmény tanulóival, tanáraival részt vegyen szűkebb otthona, de az egész város 

kulturális életében, annak ünnepségeit, rendezvényeit a maga módján színesebbé, gazdagabbá 

tegye. 

 Járuljon hozzá a művészetet értő közönség kialakításához. 
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Az iskola jövőképe 

AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE, EREDMÉNYEI 

 

Iskolánkat 1997 nyarán alapítottuk meg azzal a céllal, hogy a város külső kerületeiben lakó 

gyermekek is részt vehessenek a művészetoktatásban. 

Kezdetben csak a zeneművészeti ág beindítására volt módunk, mivel a többi művészeti ágra akkor 

alapítási moratórium volt. Így tanítottunk zongorát, furulyát, gitárt, ütőhangszert, hegedűt és 

fuvolát. A következő tanévben beindíthattuk a többi művészeti ág oktatását is.  

A tanított tanszakok száma évről-évre bővült, ahogy arra az igény megszületett, és a lehetőséget 

meg tudtuk teremteni. Szerettük volna, ha az iskola a város és a megye művészeti iskolái között 

egyféle módszertani központ szerepét is betöltse. Ezt a megyei versenyek rendszeres 

megszervezésével, továbbképzések szervezésével, tankönyvek kiadásával kívántuk elérni. 

Eddigi elképzeléseinket az elmúlt években maradéktalanul teljesítettük: 8 éven át 

megrendezésre került a Csongrád Megyei Fiatal Művészeti Iskolák Zenei versenye, melyen  számos 

eredményt ért el iskolánk. Megyei biciniuméneklési versenyt és megyei A tagozatos vonós és 

kamarazenei versenyt is szervezünk. Ezen kívül már más városi, megyei, országos, nemzetközi 

versenyeken is kiváló eredményeket értünk el. Tanáraink számos továbbképzésen vettek részt és 

iskolánkban is szervezünk továbbképzéseket. Kiadtuk a Zeneerdő c. zeneóvodásoknak szóló 

füzetet. Ez irányú tevékenységeinknek a művészeti iskolák – főként zeneiskolák – számának 

folyamatos csökkenése, valamint az állami támogatás csökkenése vetett véget. Ma már kizárólag 

zeneiskola vagyunk, jórészt a székhely falai között zajlik az oktatás. 

Tanáraink felkészültek, speciális tudással, képességekkel rendelkeznek, számos továbbképzésen 

vesznek részt, igyekeznek változatos, izgalmas, érdekes, kreatív foglalkozások tartásával a 

tanulókat képességeik minél teljesebb kibontakozásához hozzásegíteni. 

Intézményünk lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi 

hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására. 

Célunk, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a művészetek művelésére és 

befogadására készítsen fel.  
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HAGYOMÁNYRENDSZER 

 

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

nevelésen túl felvállalja a település kulturális értékeit, hagyományainak őrzését és folytatását. 

Minden közösségnek, településnek az évtizedek során megvoltak a maga hősei, rendkívüli emberei, 

példaképei, közösségei, akik tudásukkal, tehetségükkel, áldozatvállalásukkal vagy művészetükkel 

hozzájárultak az életfeltételek, az életminőség javításához, a szellemi élet fejlesztéséhez, a kulturális 

értékek gyarapításához. Az iskola önmaga is a hagyományteremtés fontos bázisa, egyfajta 

szellemiség megteremtésével, névfelvételével, kulturális szokások kialakításával. 

Több mint két évtizedes fejlesztő, építkező tevékenységünkkel, szellemiségünkkel mindig is 

törekedtünk részben a már meglévő hagyományokhoz csatlakozni, részben saját hagyományainkat 

megteremteni. 

 Az iskola hagyományosan megrendezendő eseményei: 

A Pro Musica gyermekkórus szervezése, folyamatos működtetése. 

Őszi meghallgatások 

Muzsikáló december rendezvénysorozat 

Karácsonyi hangverseny 

Újévi hangverseny 

Tanár-diák hangverseny 

Házi verseny 

Szolfézs bemutatók 

Kamarahangverseny 

Tanszaki hangversenyek 

Vendégünk egy zeneművész 

Családi Zenés Délután 

Megemlékezés: zenei világnap, zenei évfordulók 

A gyermekkórus fellépései (Éneklő Ifjúság) 

Évzáró hangverseny 

Megyei versenyek szervezése 
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A fent említett események alapvetően hármas célt szolgálnak: 

 

Az európai, a nemzeti és az iskola hagyományok életben tartása, beilleszkedés a hagyományok 

menetébe, ezáltal újra és újra megállíthatjuk az idő folyamát, ritmust és értelmet adunk napjaink 

menetének. Mindez közösségi keretben történik, az egész iskola, kicsik és nagyok bevonásával. 

Teret adunk az egyéni és csoportos kezdeményezéseknek, alkotókedvnek. 

Megtapasztaljuk az értékteremtés és az értékek élvezetének örömét.  

 

HELYZETELEMZÉS 

 

Személyi feltételek: 

 

Vezetési szerkezet 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény szerint az iskolának fenntartója van, amely 

jelen esetben a fent nevezett alapítvány. Az alapítvány kuratóriuma – mint munkáltató – bízza meg 

az iskola igazgatóját feladata ellátásával. Az iskola igazgatásáért, működéséért az igazgató a felelős. 

Munkáját segítik az igazgatóhelyettesek, az iskolatitkár és az iskola munkaviszonyos és óraadó 

tanárai. 

Az iskola részben önállóan gazdálkodó intézmény. Gazdasági munkáját könyvelőiroda segíti, az 

iskola tisztaságáért munkaidős dolgozó felel.  

 

Pedagógusok: 

A nevelőtestület összetétele, a szakos ellátottság, tükrözi az iskola tantárgystruktúráját, szakmai 

törekvéseit, fejlesztési céljait. Ebből következően az iskolai tanárai többféle alkalmazási 

minőségben és óraszámban dolgoznak. Az alkalmazás lehetőségei: teljes munkaidő, részmunkaidő, 

óraadó. Az egyes tanszakok alacsony létszáma indokolja az óraadók viszonylag magas számát. A 

munkaerőmozgás tanévenként megváltoztatja a tantestület létszámát és összetételét. 
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Tárgyi feltételek: 

Épületek, tantermek: Iskolánk a jelenlegi tanulólétszám tanítását főként az iskola székhelyén 

látja el, ahol tantermekben, irodákban és egy többfunkciós hangversenyteremben folyik a munka. 

Ezen kívül egy telephelyen folyik az oktatás. 

Taneszköz ellátottság, felszereltség, hangszerkölcsönzés: 

Iskolánk felszereltsége jónak minősíthető: Az oktatás alapfeltételei biztosítottak, minden 

tantermünk rendelkezik a törvény által előírt eszközökkel, igyekszünk kellemes légkört teremteni 

diákjainknak és kollégáinknak. Iskolánk a rendelkezésre álló hangszereket térítésmentesen a 

tanulók rendelkezésére bocsátja. A szülők hangszerkölcsönzési lappal anyagi felelősséget vállalnak 

a kapott hangszerekért. 

Az iskolában 6 éves kortól 22 éves korig alapfokú művészeti nevelés és oktatás folyik. Az iskola 

nevelési-oktatási tevékenységének sajátosságai, hogy kihelyezett képzés működik Algyőn. 
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1. NEVELÉSI PROGRAM 

1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei 

Új megvilágításban a közoktatás 

 

Az európai unióhoz való csatlakozással szükségessé vált, hogy az iskola oktatás-nevelés alapvető 

célja a kulcskompetenciák fejlesztése legyen. 

A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van személyes 

boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és 

munkához. 

 

1.1.1.   Kulcskompetenciák 

 

A zeneoktatás általános fejlesztési követelményei 

Kiemelt kompetenciák a zeneoktatás területén 

 
Bemeneti kompetencia: 

 Azok az adottságok és képességek, amelyek alkalmassá teszi az oktatásba bekapcsolódó 

tanulót arra, hogy elsajátítsa a zenetanuláshoz szükséges kompetenciákat. 

 

Szakmai kompetencia 

 A zenei képességek és készségek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység, 

fogékonyság a dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, előadói 

és manuális készség, a zenei karakterek iránti érzékenység). 

 A zenei olvasás és írás készségének megalapozása és fejlesztése. 

 A hangszeres technikai készség, az improvizációs készség fejlesztése. Személyes 

kompetencia 

 Érzelmi intelligencia, művészi kifejező készség, szorgalom, önfegyelem, elhivatottság, 

kreativitás, ötletgazdagság, az alkotói magatartás, lelkiismeretesség, önbizalom. 
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Társas kompetencia 

 

  

 Együttműködés képessége (közös munka, alkalmazkodás, irányíthatóság, tolerancia, 

kommunikációs készség) azon viselkedési formák tanulása, amely alapján konstruktívan be 

tud illeszkedni és aktívan részt tud venni a társas zenélésben. 

 Esélyegyenlőség. Módszertani kompetencia 

 Tanulás tanulása, a tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra 

nevelése. 

 Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség megalapozása. 

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

 A főbb zenei műfajok, stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, népünk 

zenéjének, a zene történetének, az előadóművészet és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek 

megismertetése. 

 A kortárs zene befogadására nevelés. 

 A tanulók zenei ízlésének formálása, a tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése. 

 A társművészetek iránti nyitottság kialakítása 

 Tehetséggondozás 

 Esélyteremtés, szociokulturális hátrányok csökkentése 

 A zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra 

 

 

Kreatív önkifejezés és kulturális tudatosság 

 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai 

megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának elismerését, 

mely minden műveltségterületen jelentkezik. 

Olyan képességek tartoznak ide, mint művészi önkifejezés, műalkotások és előadások elemzése, 

saját nézőpont összevetése mások véleményével, a kulturális tevékenységben rejlő gazdasági 

lehetőségek felismerése és kiaknázása. 
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     Anyanyelvi kommunikáció 

 

Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a gondolatok, érzések és érzelmek kifejezését és 

értelmezését szóban és írásban egyaránt, valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot az élet 

minden területén: családon belül, iskolában, társadalmi érintkezések, szabadidős tevékenységek stb. 

során.  

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

 megfelelő szókincs 

 verbális és nonverbális kommunikációs képesség 

 életkori sajátosságnak megfelelő nyelvi ismeretek 

 különböző típusú szövegekben való tájékozódás 

 érvelés képessége 

 empatikus képesség 

 esztétikai érzék 

 kíváncsiság 

 

   Idegen nyelvi kommunikáció 

 

Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető: 

fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése szóban 

és írásban. A művészeti iskola az e kompetenciában való jártasságot nagymértékben elő tudja 

segíteni a különböző nyelvű kórusművek elsajátításával, megismertetésével. A különböző 

zeneművek elemzésekor érvelési képessége, a kíváncsiság felkeltése, népdaltanulás során a hallott 

szövegértésének fejlesztéséhez tud segítséget nyújtani 

 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

 megfelelő szókincs 

 funkcionális nyelvtan 

 nyelvi stílusok ismerete 

 szóbeli interakciók főbb típusainak ismerete 

 az idegen nyelv nyelvtani szerkezetének és rendszerének ismerete 

 kulturális sokszínűség megismerése, ismerete, etnikai másság elfogadása 
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 Matematikai kompetencia 

 

A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának 

képessége, felkészítve ezzel az egyént a mindennapok problémáinak megoldására is. A matematikai 

kompetenciák elmélyítését nagymértékben segíti a szolfézs órán megismert matematikai 

szabályokon alapuló zeneelméleti anyag elsajátítása. Logikai készségek messzemenő fejlesztésére 

ad lehetőséget. 

 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

 

 az igazság tisztelete 

 a dolgok logikus okának (kauzalitás) és érvényességének megkeresése 

 mindennapokban használható tudás 

 problémamegoldó készség 

 lényeglátás 

 kíváncsiság 

 egyénileg, társsal és csoportban való munkálkodás 

 összefüggések felismerése 

 

  Digitális kompetencia 

 

Ez a kulcskompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus 

használatát, az információ megkeresését, összegyűjtését és feldolgozását, a valós és a virtuális 

kapcsolatok megkülönböztetését.  

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

 eszközök megismerése, használata 

 információkeresés és kezelés  

 kritikai gondolkodás az innováció területén 

 kreativitás 

 élethosszig tartó tanulás 
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A főleg csoportos órán felmerülő digitális eszközök használatakor lehetőségük van kialakítani az 

online információk befogadásának kritikus módját. A digitális eszközök alkalmazása során a 

gyerekek számítógép, okostelefon, vagy más digitális eszköz használatával jutnak információhoz, 

annak feldolgozásával, egymással együttműködve keresik a válaszokat, értékelik a megszerzett 

információkat és alkalmazzák azokat. E-learning (elektronikus tanulás) a jelenléti tanítási-tanulási 

folyamat kiegészítője, vagy időszakosan használható eszközrendszere lehet.  A hagyományos 

tananyag egy részét alkalmassá teheti a távolléti tanulásra.  

 

Hatékony, önálló tanulás 

 

Minden műveltségi területen a hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan 

tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az 

információval való hatékony gazdálkodást. Ez egyrészt új ismeretek megszerzését, feldolgozását és 

beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását jelenti.  

A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és élettapasztalataira 

építve tudását és képességeit helyzetek sokaságában használja, otthon, a munkában, a tanulási és 

képzési folyamataiban egyaránt.  

 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

 motiváció 

 saját tanulási stratégia megismerése és alkalmazása 

 önismeret 

 önértékelés, illetve mások objektív értékelése 

 figyelem 

 segédeszközök használata 

 

   Munkavállalói és vállalkozói kompetencia 

 

A munkavállalói és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben – így a 

munkahelyén is – abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkozó 

lehetőségek megragadására. A tudást, a kreativitást, az újításra való beállítódást és a 

kockázatvállalást jelenti, valamint azt, hogy célkitűzései érdekében az egyén terveket készít és hajt 

végre.. 
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Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

 

 az egyén személyes, szakmai és/vagy üzleti tevékenységeihez illeszthető lehetőségek 

 kihívások felismerése, értelmezése 

 tervezés, szervezés, irányítás  

 vezetés 

 delegálás  

 az elemzés  

 a kommunikálás  

 a tapasztalatok értékelése 

 kockázatfelmérés és vállalás  

 egyéni és csapatmunkában történő munkavégzés 

 

További releváns kompetenciaterületek 

 

A fent felsorolt kulcskompetenciákon felül a következő nevelési területek fejlesztése áll 

pedagógiai munkánk középpontjában: 

 

 Egészséges életmódra, és a környezettudatosságra való nevelés, testi, lelki egészség, mely a 

tanórai és az egyéb foglalkozások során az egészségnevelési és környezeti nevelési programmal 

koherensen jelenik meg a gyakorlatban a fizikailag aktív, egészségtudatos életvezetésre, a 

motoros műveltség eszközeivel való személyiségfejlesztésre és a tehetséggondozásra épül.     

 Társkapcsolatokkal kapcsolatos ismeretek elsajátíttatása kiemelt fontossággal a 

kamaramuzsikálás területén 

 Tanulásirányítás – önálló tanulásra való nevelés 

 Szabadidő szervezése a tanulók szabad idejének hasznos eltöltése 

 Aktív állampolgárságra nevelés (konfliktuskezelés, együttműködés képessége), melynek 

szerves része az egészséges nemzeti öntudatra szocializálás  

 Értékorientációk, beállítódások kialakítása (felelősség, autonóm cselekvés, megbízhatóság, 

tolerancia, társadalmilag elfogadott viselkedésformák) elsősorban az etikai alapú 

megközelítésmód paradigmája 
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 Nemzeti összetartozás ápolására irányuló hazafias elköteleződésre nevelés, mely nem 

irányulhat még látens módon sem a szegregáció, a kirekesztés, a nemzetiségek és más nyelvi-

vallási etnikumok (pl. zsidóság) diszkriminációjára.   

 

A Pro Musica Művészeti Iskola jelenleg zeneiskola. Más művészeti ágat nem tanít. 

Az iskola pedagógiai programjának alapelemeit, tartalmát és következményeit az alapfokú 

művészetoktatás alapprogramja határozza meg. 

A nevelési, oktatási alapelvek általános, lényeges irányelvek, melyek az intézményben folyó 

nevelés és oktatás minden területére és formájára érvényes törvényszerűségekre és tapasztalatokra 

alapozva biztosítják a nevelés eredményességét. Iránymutatásul szolgálnak pedagógusoknak és az 

iskolának a nevelés-oktatás komplex folyamatában.  

 

Alábbi alapelveink tartós, hosszú időre szóló elvei intézményünknek: 

Komplexitás elve 

 Tapasztalatszerzés elve 

 Külső hatások elve 

 Egyenrangúság elve 

 A pedagógusok vezető szerepének elve 

 A következetesség elve 

 Életkor és egyéni sajátosságok figyelembe vételének elve 

 Társművészetek iránti fogékonyság elve 

 Különböző alkotó közösségekhez tartozás elve 

Nevelő-oktató munkánk csak akkor lehet sikeres, ha önálló értéket, szellemiséget képvisel. 

Ennek tükröződnie kell a legapróbb részletekben is, iskolánk légkörén, melyet az itt lévők 

szellemisége, viselkedéskultúrája teremt meg. 

 

Nevelőtestületünk a következő alapértékeket helyezi előtérbe: 

 Munkafegyelem, tanítási, tanulási fegyelem, elhivatottság 

 Udvarias, empatikus viselkedés 

 Nemzeti örökség, magyarság, identitástudat 

 A teljesítmény és az emberi nagyság tisztelete 

 Morál, önfegyelem, önismeret, tolerancia 

 Derű, humor, vidámság 

 Adottságok, képességek, a teljesítmény megbecsülése magunkban és másokban  
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1.2 Az iskolában folyó nevelés-oktatás célja  

 

A művészeti tevékenység, mint minden emberi tevékenység magában hordozza az ember 

személyiségformálásának lehetőségeit. A művészetnek, mint emberi produktumnak az az értéke, 

hogy az emberhez, az emberről szól. Ezért célunk diákjainknak a magyarság és az európaiság 

értékeit közvetítő korszerű tudást és emberi mintát adni.  

 

Célunk a művészetoktatásban, nevelésben résztvevő tanulókkal:  

 

  Megismertetni a nemzeti, művészeti kultúránk valamint az egyetemes művészet kiemelkedő 

értékeit, alkotásait. 

     Kibontakoztatni alkotó fantáziájukat, értelmi és érzelmi kifejező készségüket. Lehetőséget adni a 

város központjától távolabb élő gyermekek számára is a művészeti fejlődésre, amelyhez minden 

magyar állampolgárnak törvényben szabályozott joga van.  

Az ifjúság nevelésében – az általános és középiskola, a család és környezet személyiségformáló 

tevékenysége mellett – az érzelmi és esztétikai nevelés eszközével részt vállaljon. 

A tanulók készségeinek és képességének fejlesztésével zenei és művészeti műveltségüket 

megalapozza. A tanulókat hozzásegítse szabad idejük tartalmas eltöltéséhez, nemcsak a 

gyermekkorban, hiszen megszerzett tudásukat a későbbiekben felnőttként is kamatoztathatják akár 

amatőr együttesekben is. Ösztönözze a tanulókat amatőr művészeti együttesekbe, kulturális körökbe 

való bekapcsolódásra, részvételre. 

 

A társművészetekkel való együttműködésre ösztönözni. A kiemelkedő képességű tanulókat 

felkészíteni szakirányú továbbtanulásra. Az intézmény tanulóival, tanáraival részt venni szűkebb 

környezete, valamint az egész város kulturális életében, annak ünnepségeit, rendezvényeit a maga 

módján színesebbé, gazdagabbá tenni. Járuljon hozzá a művészetet értő közönség kialakításához.  

 

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka feladatai 

  

A zenei műveltség megalapozása és fejlesztése.  

A tanulói kíváncsiságra, érdeklődésre épített és ezáltal motivált munkában kell fejleszteni a   

 növendékek felelősségtudatát, a kitartás képességét és az érzelemvilág gazdagodását.  

A zenei képességek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység, fogékonyság a  
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dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, előadói és manuális készség, a  

zenei karakterek iránti érzékenység kialakítása).  

A zenei olvasás és írás készségének megalapozása és kifejlesztése.  

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

kialakítása.  

Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség átadása.  

A zenei műszavak és jelentésük megismertetése.  

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

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

történetének és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek megismertetése.  

A kortárs zene befogadására nevelés.  

A tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése.  

A 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.  

Tehetséggondozás: a zenei pályát választó növendékek felkészítése szakirányú továbbtanulásra.  

A növendékek rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra nevelése. Az 

esetleges tanulási problémával küzdő vagy hátrányos helyzetű (SNI, BTMN stb.) tanulóknak 

megfelelő szakmai segítség nyújtása és a lemaradással küzdő növendékek felzárkóztatása. 

A tanuló aktív társas muzsikálásra nevelése, közreműködés az egyéb intézmények kulturális 

rendezvényein. Az amatőr zenekarokban, kamaraegyüttesekben, kórusban történő aktív részvételre 

való előkészítés, ösztönzés.  

Cserekapcsolatok ápolása, létesítése hazai és – lehetőség szerint – külföldi zeneoktatási 

intézményekkel.  

Erősíteni kell az Európához való tartozás tudatát és késztetni más népek hagyományainak, 

kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerésére, megbecsülésére. 

A fejlesztési területek és a nevelési célok áthatják a pedagógiai folyamat egészét, s így közös 

értékeket jelenítenek meg. A célok elérése érdekében a pedagógiai folyamatban egyaránt jelen kell 

lennie az ismeretszerzés, a gyakoroltatás-cselekedtetés mellett a példák érzelmi hatásának is. 

E területek – összhangban a kulcskompetenciák alapját adó képességekkel, készségekkel, az oktatás 

és nevelés során megszerzett ismeretekkel, és a tudásszerzést segítő attitűdökkel – egyesítik a 

hagyományos értékeket és a XXI. század elején megjelent új társadalmi igényeket. 
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Az erkölcsi nevelés 

 

A köznevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és 

azok következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása, 

közösségi beilleszkedésük elősegítése, az önálló gondolkodásra és a majdani önálló, felelős 

életvitelre történő felkészülésük segítése. Az erkölcsi nevelés legyen életszerű: készítsen fel az 

elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és életvezetési 

problémáira. Az erkölcsi nevelés lehetőséget nyújt az emberi lét és az embert körülvevő világ 

lényegi kérdéseinek különböző megközelítési módokat felölelő megértésére, megvitatására. 

Hangsúlyt kell helyezni a közelmúlt viharos történelmi eseményeinek etikai alapú megítélésére, a 

XX. századi totális diktatúrák lélektelen, emberellenes voltának sokoldalú bemutatására, különös 

tekintettel a társadalomtudományi és művészeti tantárgyak oktatása terén. Ez főképp a felsőbb 

évfolyamokon lehetséges, kiemelt területként zeneirodalom-zenetörténet órákon. Az iskolai 

közösség élete, tanárainak példamutatása támogatja a tanulók életében olyan nélkülözhetetlen 

készségek megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a munka megbecsülése, a 

mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a korrupció elleni fellépés, a 

türelem, a megértés, az elfogadás. A tanulást elősegítő beállítódások kialakítása – az önfegyelemtől 

a képzelőtehetségen át intellektuális érdeklődésük felkeltéséig – hatással lesz egész felnőtt életükre, 

és elősegíti helytállásukat a munka világában is. 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

 

A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Tanulmányozzák - 

komolyzenei művek tükrében - jeles magyar történelmi személyiségek,  művészek, írók, költők, 

munkásságát, ugyanakkor legyenek képesek azon alkotók helyes etikai alapú megítélésére is, akik 

elfogadhatatlan politikai és morális szerepvállalásuk révén – akár passzívan, akár tevőleges 

cselekvések során – az embertelen eszmék és gyakorlat szolgálatába álltak, idegen elnyomó 

hatalmak érdekeit szolgálták ki. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és 

közösségi tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és 

népei megismerését, megbecsülését. Alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet 

érzése, és az a felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár 

kötelessége. Európa a magyarság tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat megőrizve ismerjék meg 

történelmét, sokszínű kultúráját. Tájékozódjanak az egyetemes emberi civilizáció kiemelkedő 
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eredményeiről, nehézségeiről és az ezeket kezelő nemzetközi együttműködési formákról. A nemzeti 

öntudat egészséges voltától idegen mindenféle nacionalizmus – így a nemzetiségek, a vallási-nyelvi 

etnikumok történelem- és jelenformáló szerepének és államalkotó létük elismerésének az iskolai 

nevelés - oktatás egészében evidenciának kell lennie. 

 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

 

A demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének alapja az állampolgári 

részvétel, amely erősíti a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremt az egyéni célok és a 

közjó között. Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés szabályainak 

betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség, a méltányosság 

jellemzi. A felelős, hazájáért cselekedni akaró és tudó állampolgárrá nevelésnek szerves része a 

demokratikus jogállam és a nemzeti függetlenség (szuverenitás) ellen fellépő törekvések 

felismerése, és annak megértetése, hogy a diktatúrák elleni küzdelem minden korban elsődleges 

állampolgári kötelezettség, hiszen a jogtiprásból sohasem születhet jog.  Az iskola megteremti 

annak lehetőségét, hogy a tanulók megismerjék a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket, és 

ennek keretében biztosítja a honvédelmi nevelést. A részvétel a közügyekben megkívánja a kreatív, 

önálló kritikai gondolkodás, az elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését. A felelősség, az önálló 

cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítását hatékonyan támogatják a tanulók 

tevékeny részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési eljárások 

 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

 

Az önismeret – mint a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek tudatosításán 

alapuló, fejlődő és fejleszthető képesség – a társas kapcsolati kultúra alapja. Elő kell segíteni a 

tanuló kedvező szellemi fejlődését, készségeinek optimális alakulását, tudásának és 

kompetenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi tudásterület megfelelő kiművelését. Hozzá kell 

segíteni, hogy képessé váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe történő beleélés 

képességének az empátiának a fejlődésére, valamint a kölcsönös elfogadásra. Ahhoz, hogy az 

oktatási és nevelési folyamatban résztvevő tanulók, az elsajátított készségekre és tudásra 

támaszkodva énképükben is gazdagodjanak, a tanítás-tanulás egész folyamatában támogatást 

igényelnek ahhoz, hogy tudatosuljon, a saját/egyéni fejlődésüket, sorsukat és életpályájukat maguk 

tudják alakítani. A megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni és közösségi élethez, 

mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakításához. Ezen 
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képességek fejlesztésére nagyfokú lehetőséget biztosít iskolai formánk ahol a gyermekek egyéni 

képzésben vesznek részt. 

 

  A családi életre nevelés 

 

A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, 

szeretetkapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. A szűkebb és 

tágabb környezet változásai, az értékrendben jelentkező átrendeződések, a családok egy részének 

működésében bekövetkező zavarok szükségessé teszik a családi életre nevelés beemelését az iskolai 

életbe. Kitüntetett feladata az intézménynek így a harmonikus családi minták közvetítése, a családi 

közösségek megbecsülése. A felkészítés a családi életre segítséget nyújt a gyermekeknek és 

fiataloknak a felelős párkapcsolatok kialakításában, ismereteket közvetít a családi életükben 

felmerülő konfliktusok kezeléséről. Néhány komolyzenei példa megismerése, különösképpen az 

operák (pl: Mozart: Varázsfuvola ) kiemelten fontos lehet a családi példamutatás területén. 

 

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

 

A Nat ösztönzi a személyiség fejlesztését, kibontakozását segítő nevelést-oktatást: célul tűzi 

ki a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő 

magatartás kialakítását a tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson keresztül ismerik meg 

ezeknek a csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét. A segítő magatartás számos olyan 

képességet igényel és fejleszt is egyúttal (együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, önkéntes 

feladatvállalás és -megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, felelős 

állampolgári léthez.  

 

 

Pályaorientáció 

 

Az iskolának – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest – átfogó képet 

kell nyújtania a zenetanulás távlati lehetőségeiről. Ennek érdekében olyan feltételeket, 

tevékenységeket kell biztosítania, amelyek révén a diákok kipróbálhatják képességeiket, 

elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják hivatásukat, 
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kiválaszthatják a nekik megfelelő foglalkozást és pályát, valamint képessé válnak arra, hogy ehhez 

megtegyék a szükséges erőfeszítéseket. Az álltalános iskola feladata, hogy átfogó képet nyújtson a 

munka világáról, a művészeti iskolában lehetőséget kell nyújtanunk, hogy a zeneművészeti pálya 

lehetőségeiről képet kapjanak a növendékek. 

 

        Médiatudatosságra nevelés 

 

Cél, hogy a tanulók a mediatizált világ felelős résztvevőivé váljanak: értsék az új és a 

hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra, a média kritikus és etikus használatára 

nevelés az értelmező, kritikai attitűd kialakítása nemcsak az általános és középiskola feladata. Cél, 

hogy a tanulók megismerkedjenek a média működésével és hatásmechanizmusaival. Az egyéni és 

csoportos órák keretében erre egyaránt lehetőséget kell teremteni. 

 

   A tanulás tanítása  

 

A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az 

érdeklődést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, szerkezetével, 

hozzáférésével kapcsolatban. Meg kell tanítania, hogyan alkalmazható a megfigyelés és a tervezett 

kísérlet módszere; hogyan használhatók a könyvtári és más információforrások; hogyan 

mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok; melyek az egyénre szabott tanulási 

módszerek; miként működhetnek együtt a tanulók csoportban; hogyan rögzíthetők és hívhatók elő 

pontosan, szó szerint például szövegek, meghatározások, képletek. Olyan tudást kell kialakítani, 

amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni, a változatok sokoldalú áttekintésével és 

értékelésével. A tanulás tanításának elengedhetetlen része a tanulás eredményességének, a tanuló 

testi és szellemi teljesítményeinek lehetőség szerinti növelése és a tudás minőségének értékelése. 

 

1.3 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai feladatai, 

eszközei, eljárásai, a pedagógusok feladatai 

 

A pedagógus ellátja az intézmény egészére vonatkozó pedagógiai szakértelmet igénylő feladatokat. 

 Részt vesz az intézményi dokumentumok elkészítésében, elfogadásában 

 A jóváhagyott órarend szerint ellátja tanóráit, felkészül azok megtartására 
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 A tanulók munkáját rendszeresen értékeli, figyelemmel követi 

 Rendszeres kapcsolattartás a szülőkkel, iskolavezetéssel 

Együttműködés az iskola pedagógusaival, a pedagógiai célok megvalósulásának érdekében 

Részt vesz az értekezleteken, szakmai továbbképzéseken 

 Beiskolázásban való közreműködés 

 Vizsgáztatással kapcsolatos feladatok ellátása 

 Az iskola szakmai képviselete, külső szervekkel való kapcsolattartással járó feladatok 

 Azon feladatok, amelyeket az iskola munka speciális ill. hivatalos jellege megkíván pl. 

versenyek rendezése, bemutatók tartása, koncerteken való közreműködés, hagyományok ápolása, 

ügyelet, stb. 

Az osztályfőnöki munka tartalma, feladatai: 

A zeneiskolai főtárgy tanár egyéni órarend és a kerettanterv előírásai alapján heti 2x30’ vagy  

2x45’-ben tanítja növendékeit. A tanulóiról főtárgyi naplót, törzslapot, bizonyítványt vezet. 

Szülői hangversenyt szervez, amelyen saját növendékeit szerepelteti, mint osztályfőnök  

vezeti az általa tanított tanulók közösségét. Koncertek, kurzusok, tanulmányi kirándulások 

szervezésével színesíti tanszaka életét. 

 

Pedagógus továbbképzés  

 

Intézményünkben a pedagógusok továbbképzésének az alábbi céljai vannak:  

 

-a hét évenként kötelező 120 órás továbbképzési kötelezettség teljesítése  

-a meglévő, korábban szerzett ismeretek további mélyítése,  

-a pedagógiai program színvonalas végrehajtásához szükséges ismeretek megszerzése,  

valamint felkészülés a minőségirányítási program megvalósítására.  

Az elmúlt években a kollégák legnagyobb része aktívan bekapcsolódott a továbbképzési  

programba, és teljesítette a kötelező 120 órát.  

A továbbiakban is támogatjuk és szorgalmazzuk -a nevelőtestület által elfogadott 5 éves 

továbbképzési programban kidolgozott szempontokat és sorrendiséget figyelembe véve-az 

akkreditált továbbképzéseken való részvételt. A törvényi előírások figyelembevételével 

elkészítettük a következő időszak hosszútávú továbbképzési programtervét.  

Az iskola konkrét beiskolázási tervét külön dokumentum tartalmazza.  
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Kiemelt feladataink 

 Minden tanulónk számára biztosítani kell az alapkészségek elsajátítását, melyek a 

társadalomba való beilleszkedéshez, a további ismeretszerzéshez és az önmegvalósításhoz 

szükségesek. 

 A tanulók problémamegoldó gondolkodásának, az összefüggések felismerésének fejlesztése 

a csoportos órák, vezetői és közösséget érintő intézkedések, a tantárgyak tananyagának 

elsajátítása során. A tanulók igényének kialakítása az egyéni ismeretszerzésre. 

 Tehetséggondozó és felzárkóztató programokkal az egyéni képességek kibontakozásának 

támogatása. A munkafolyamatok megszervezése során a tanulók egyéni képességeinek 

figyelembevétele, egyéni, hatékony tanulási módszerek kifejlesztése. 

 Elő kell segíteni az egyéni életélmények szerzését, az egyéni képességek kibontakozását a 

programokban, az órai munkában és a tanórán kívüli tevékenységekben. 

 Ismert és elismert személyiségek által követésre méltó példák felmutatása. 

 A személyes meggyőződés és világkép kialakítása, és érzelmi-szellemi megerősítésének 

elősegítése személyre és konkrét közösségekre szabott feladatok alapján. 

 Az iskolarendszerben meglévő szelektív hatások mérséklése, az egyenlő hozzáférés és 

esélyegyenlőség biztosítása. 

 Azon hátrányoknak a csökkentése, amelyek a tanulók szociokulturális környezetéből vagy 

eltérő ütemű éréséből fakadnak. 

 A lassúbb ütemben fejlődő, lemaradó tanulók beillesztése – lehetőség szerint –

korosztályuknak megfelelő tanulócsoportba való integrációjuk révén.  

 Szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítása (inkluzivitás). 

 A feladatok megvalósítását szolgáló eszközök, módszerek. 

 Újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetésével a tanulók motiváltságának növelése. 

 Önálló intézményi innovációk megvalósítása, folyamatossá tétele. 

 

Nevelési céljaink megvalósítása érdekében: 

 Minden tanár legyen tudatában annak, hogy elsősorban saját élete példájával nevel. 

 Az iskolai élet egészére figyelve segítse a közösség tagjainak emberi kibontakozását. 

 Személyi ügyekben a szeretetről és diszkrécióról se feledkezzen meg. 
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 Rendszeres önképzéssel és továbbképzéseken való részvétellel fejlessze szakmai és 

pedagógiai műveltségét.  

 Tartson rendszeres kapcsolatot diákjai osztályfőnökével, nevelőtanáraival, szüleivel, többi 

tanárával, fejlesztőpedagógussal. 

 Egyénenként illetve csoportonként megtervezett tanévi munkáját, a megvalósulás 

dokumentálását, a reflexiók beépítését a munkája minőségének emelése és mind tudatosabbá 

tétele érdekében időben elvégzi. 

 Szakmailag és módszertanilag alaposan felkészül. Munkáját pontosság jellemzi. 

 Megszervezi a tehetséggondozás, versenyfelkészítés teendőit. 

 Ismeri és alkalmazza az iskola nevelési dokumentumaiban megfogalmazott elveket az 

ellenőrzés-értékelés feladataiban. Ezek szerint cselekszik. 

 Részt vesz a nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken. Az intézmény működési 

rendjében felmerülő elfoglaltságokba bekapcsolódik. 

 A munkatervben előírt iskolai rendezvényeken részt vesz. 

 A tantermekben rendet biztosít, a leltározásban részt vesz. 

Az egységes iskolai követelményrendszert minden pedagógus köteles betartani. A szaktanárok 

minden tanév első tantárgyi óráján ismertetik a tanulókkal (és az első szülői értekezleten, illetve a 

fogadóórákon a szülőkkel) a tantárgy követelmény- és értékelési rendszerét, a pótlási és javítási 

lehetőségeket.  

A pedagógus a tanuló értékeléséről a tájékoztató füzeten keresztül és a fogadóórákon személyes 

megbeszélésekkel rendszeresen értesíti, tájékoztatja a szülőket. A tájékoztató füzet bejegyzéseit a 

főtárgy tanár ellenőrzi, és az esetlegesen elmaradt bejegyzések beírását pótolja. 

1.4.  A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok  

 

A csoportos művészeti ágak oktatása során a személyiségfejlesztés többnyire a csoport formálása, 

alakulása fejlesztése kapcsán nyilvánul meg. 

A szolfézs tantárgy tanítása során kifejezetten előnyt jelent, hogy a gyermekekkel kis létszámú 

csoportban foglalkozhatunk. 
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A hangszeres oktatás során minden tanítványunkkal egyénileg foglalkozunk, mivel erre alkalmat 

teremt sajátos oktatási formánk. A holisztikus szemlélet meg tud valósulni oktatásunkban.  S ezért 

is fokozottan tudunk figyelni tanítványaink személyiség alakulására, fejlődésére. Az erős kötődés a 

tanári személyiséghez és a pedagógus viszonya a tanulóhoz erősen befolyásolja a zenetanulás 

eredményességét. 

Feladataink a személyiségfejlesztés során: 

- Helyes önértékelés kialakítása 

- A sikerek és kudarcok közös feldolgozása. 

- A helyes gyakorlási „mód” kialakítása 

- Az esztétikai érzék, ízlés fejlesztése, formálása 

- A művészeti produktumok megalkotásának öröme 

Feladataink eredményes végzéséhez szükségünk van a szülők segítségére, a velük való jó kapcsolat 

kialakítására és fenntartására. 

1.5.  A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok, 

egészségnevelési és környezeti nevelési elvek 

       A testi és lelki egészségre nevelés 

Nélkülözhetetlen szerepet tölt be a mozgástanulás a tanulók saját testképének megismerésében és a 

testtudat kialakításában. A zenetanítás területén is nagy fontossággal bír az állóképesség, a helyes 

testtartás és testtudat kialakítása. Ezen nevelés különböző módszerek beépítésével – pl: Kovács-

módszer, Kokas-módszer, Sári-módszer - valósulhat meg. 

  

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát 

a természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és 

felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. Stratégiai cél, hogy a természet és 

a környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett 

elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. Ennek megalapozása 

nagymértékben az általános iskolák feladata. Célunk - a közismereti iskolák programjaihoz 

kapcsolódva – a növendékek figyelmét ráirányítani a környezettudatosság mindennapin életben való 

alkalmazására, akár zeneszerzők életpályáján keresztül (Kodály Zoltán természetszeretete). Az erre 

a témakörre íródott műveken át a zenei nevelésben is hozzá lehet járulni a környezettudatosság 

ápolásához. 
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Környezeti, egészségnevelési, baleset megelőzési feladataink 

 

Az egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok, valamint a mindennapos testedzés megvalósítása az 

általános iskolák hatásköre.  

Baleset megelőzési feladatai iskolánknak is vannak. A tanév elején a csoportos órákon a 

gyermekeket balesetvédelmi oktatásban részesítjük. Témája: az általuk használt oktatási eszközök 

helyes használata, a szabálytalan használatból adódó esetleges balesetek megelőzése, a közlekedés 

veszélyeire való felhívás. 

1.6.   A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenység  

 

       1.6.1 A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

teendők 

 

Megkülönböztetett figyelemmel kell munkálkodnunk a szociálisan nehéz helyzetben lévő gyermek 

tanulmányainak segítésében is. Nevelésünk, oktatásunk igazodik a tanulóhoz és ez azt is jelenti, 

hogy igazodik ahhoz a közeghez, amelynek tanulóink részesei. Tanulóközösségeink szociokultúrális 

háttere kismértékben eltérő. A városrész adottságából adódóan elenyésző a hátrányos illetve 

halmozottan hátrányos növendékek száma.  

 

1.6.2  A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység 

 

 Iskolatípusunk önkéntes, egyéni motivációt kívánó oktatási forma. Így lehetőségünk adódik 

arra, hogy a hozzánk kerülő, ilyen jellegű problémákkal küzdő gyerekeket segítsük. A kisebb 

csoportok és egyéni jellegű oktatási formánk segíti a szocializációt. A közös élmények, szereplések 

próbák fejlesztik az önmegvalósítást. Mindezek nagymértékben hozzájárulhatnak a beilleszkedési 

és magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek integrálásához. 
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     1.6.3.  Sajátos nevelési igényű tanulók  

 

Iskolánk fogadja a sajátos nevelési igényű tanulókat, fontos feladatunknak tekintjük az iskola 

életébe való maradéktalan integrálásukat. 

A sajátos nevelési igényű, beilleszkedési magatartási nehézségekkel küzdő, tanulási zavarokkal, 

illetve részképességzavarokkal küzdő gyerekek felzárkóztatása és fejlesztése is megjelenik a 

pedagógiai munkánkban. 

Az SNI tanulók nevelése-oktatása egyéni adottságaiknak megfelelően a vonatkozó jogszabályi 

előírások szerint történik. A használt módszerek igazodnak egyéni szükségleteikhez. Értékelésük 

egyéni elbírálás alapján, a vonatkozó szabályozók által megfogalmazott metódusnak megfelelően 

folyik. 

Ezek a tanulók többségi társaikkal együtt végzik iskolai feladataikat, de a szükséges területeken 

nagyfokú támogatást kapnak. Ez jelenti a fokozott toleranciát, az egyéni fejlesztést, más 

munkaszervezési formák alkalmazását, az ellenőrzés és értékelés szigorú igazítását a tanuló 

képességeihez, s az egyéni foglalkozásokat. 

 

     1.6.4. Tehetséges tanulók fejlesztése – tehetséggondozás 

 

Az iskola feladata, hogy a tehetségeket felfedezze és mindent megtegyen tehetségük 

kibontakoztatására. A tehetség felismerése számos tényezőn alapul. Objektíven mérhető elemei a 

zeneoktatás során: az átlagosnál jobb ritmusérzék, hallás, harmóniai és formaérzék, mely 

rendszerint magasabb szintű asszociatív képességgel és logikai készséggel párosul. A tehetség 

önmagában azonban nem elegendő a magas szintű teljesítmény eléréséhez. Ehhez kitartás, 

szorgalom, akaraterő, türelem és gondos gyakorlás szükséges. 

A korai fejlesztés - zeneóvoda, kiselőképző, előképző – során játékos formában, az életkori 

sajátosságoknak megfelelően ismerhetjük meg a gyermekek adottságait, képességeit, ezek 

fejleszthetőségét. Így a kiválasztásra és a korrekcióra is jobb, több lehetőség adódik, a gyermek 

személyiségének sérülése nélkül. 

A főtárgy kiválasztása a tanulók és a szülők részéről sok szubjektív elemet tartalmaz (egyéni 

érdeklődés, adott városrészben az ismerős, ill. szimpatikus tanár, egyéni benyomások, vagy 

emlékek a szülő részéről stb.). Ez nem mindig találkozik a megfelelő fizikai és szellemi 

adottságokkal. Minden szak tanulásához más-más adottság szükséges.  
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A tehetséggondozás egyik feladata, hogy lehetőséget teremtsen a tanulók számára a főtárgyi 

korrekcióra. 

Terelje abba az irányba a növendékeket, amely a legmegfelelőbbnek tűnik a személyiség fejlődése 

szempontjából. 

 Nem csupán a technikai tudás, elsajátítása a célunk, hanem mindazon – a program bevezetőjében 

leírt – célok, elérése, amely által egészségesebb, harmonikusabb felnőtté válhatnak tanítványaink. 

Igyekszünk minél több alkalmat teremteni arra, hogy a gyermek tanórán kívül fellépjen, 

szerepeljen. Ezt a célt szolgálja a hagyományosan évente megrendezett házi majd megyei 

versenyek, a kamarahangversenyeink is, év végi kishangversenyek és a mindenki számára kötelező 

év végi vizsga. 

A tehetséggondozást az átlagostól eltérő, jobb képességű tanulók esetén a „B” tagozatra való 

irányítással, ennek magasabb szintű követelményrendszerével is segítjük. (Ld. Az egyes tárgyak 

programjait.)„B” tagozatos tanuló lehet az, aki az átlagosnál jobb képességeit magasabb 

teljesítményével és szorgalmával igazolja. Tanszaki meghallgatáson, vizsgán ennek megfelelő 

szintű tananyag tudásáról ad számot. Szaktanár javaslatával lehet jelentkezni másodikos és annál 

magasabb évfolyamos növendékeknek, a hangszeres óra ideje heti 2x45 perc. 

 

Felkészítés középfokú tanulmányokra: 

 

Külön fejlesztést és több önálló gyakorlást igényel, ha a tehetséges tanuló művészeti pályára 

szeretne lépni. Ehhez az iskola a feltételeket így biztosítja: 

   -  felvételizők rendszeres meghallgatásai, szakértő, szaktanácsadó   

                             bevonásával 

- otthoni gyakorlás további segítése 

- előzetes meghallgatásokra való felkészítés  

- emelt szintű tanórák biztosítása 

-     szülőkkel való fokozottabb kapcsolattartás 

 

 Gyengébb képességekkel éppúgy válhat valaki önmegvalósító, érett személyiséggé, mint 

kiemelkedő talentumokkal. Felelősségünk és feladatunk az átlagos vagy gyengébb képességű 

tanulókkal való foglalkozás is. A szorongásos, tanulásban akadályozott vagy sérült gyermekek 

művészi fejlesztése ugyanúgy feladatunk lehet, mint a kiemelkedő tehetségek gondozása. A 

művészet ehhez kiváló eszköz kezünkben. 
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1.7.   A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével 

kapcsolatos feladatok  

Közösségfejlesztés az elméleti órák keretében 

 

A zenetanulás kiemelkedően fontos szerepet játszik az egyén és a közösség kapcsolatának, 

egymásra hatásának fejlesztésében, a közösséghez való alkalmazkodás, a szocializáció tudatos 

alakításában. Az egyéni érdek alárendelése a közösségnek, valamint a közösségrészéről az egyéni 

munka eredményének elismerése, ennek fejlesztése a művészeti tevékenységbe ágyazottan is 

megjelenik. 

 

A tanítási órán folyó nevelőmunka 

 

A csoporton belüli közösségi viszonyok fejlesztéséhez fontos az egymás iránti felelősség erősítése. 

A többszólamú éneklés a kamarazenélés  a tudatos és fegyelmezett alkalmazkodás vállalásával 

fejleszti a csoport együtt gondolkodását. A hibák közös javítása, a bírálat hozzájárul a 

felelősségtudat erősítéséhez. 

A tanulócsoportot kisebb egységekre bontva közös feladatokat adunk a tanulóknak, olykor 

versenyeztetve őket, az együtt végzett munka felelősségének kialakítása, örömének átérzése 

érdekében. 

 

A tanórán kívüli nevelőmunka 

 

A tanulócsoport közösségi életét összetartó, megerősítő hagyományok kialakítására törekszünk. 

Közösségi ünnepeket – karácsony, újév köszöntése, népszokások őrzése, névnapok, születésnapok 

köszöntése stb. – műsorokkal, énekekkel tesszük tartalmasabbá. Az egymás iránti figyelem 

kialakításában fontos szerepet tulajdonítunk a közös ünnepeknek. 

Hagyományossá váltak a szülőknek tartott bemutató órák – tanórán kívül – hogy lássák gyermekük 

munkáját. Ezeken a foglalkozásokon a tanulók a műsorok összeállításával erősítik egymás iránti 

felelősségérzetüket. 

A szereplések után az elméleti órán is értékeljük a tanulók teljesítményének fejlődését. Serkenteni 

kívánjuk ezzel a másik munkája iránti érdeklődést, ill. az egyéni teljesítmény közösségi elismerését. 
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Közös hangverseny-, és operalátogatásokat is szervezünk. Más művészeti iskolák munkájának 

személyes megismerésével együttesen szerzünk újabb tapasztalatokat ( versenyek, rendezvények, 

látogatások, testvériskolai kapcsolatok stb.). 

 

Arra serkentjük tanulóinkat, hogy minél nagyobb létszámban vegyenek részt nyári zenei 

táborokban, mely tudásuk gyarapításán túl az új közösségekbe való beilleszkedés hatékony eszköze. 

Az itt szerzett élmények kihatnak az egész tanévre. 

 

Közösségfejlesztés a csoportos foglalkozásokon 

 

A csoportos órák alatt a tanulók megismerik egymást, barátságok szövődnek, jobban fejlődik 

bennük az a tudat, hogy ők ehhez a művészeti iskolához tartoznak. 

A befelé forduló, gátlásos gyermekeknek nagy lehetőség a közösségi játék. Hiszen így anélkül lehet 

a produkció résztvevője, hogy a figyelem kizárólagosan rá koncentrálódna. A közös szereplések, 

kamara és zenekari fellépések során az egyéni felelősség érzete kevésbé súlyos teher, hiszen többen 

„eveznek ugyanabban a csónakban”. A koncerteken, fellépéseken átélik azt az élményt, hogy 

valamit közösen hoznak létre, amiben minden egyes szereplőnek része van. 

Megtapasztalja, hogy mindenki fontos (mellérendelt szerep), de ugyanakkor időnként bizonyos 

szerepkörben előtérbe kerül. Megtanuljon másokra figyelni, váratlan helyzeteket megoldani.  

A zeneiskolába a főtárgyi órák többségére egyénileg járnak a tanulók. Fontos kialakítani zenélő 

közösségeket, ahol az együttes muzsikálás mellett egymást is jobban megismerik. A különböző 

projektekre alakult és az állandó együtteseink is jó lehetőséget biztosítanak erre. 

A közös muzsikálás fejleszti az egymásra figyelést, a toleranciát, az alkalmazkodó készséget, hiszen 

különböző szinten lévő tanulók csak akkor tudnak közös produkciót létrehozni, ha az ügyesebb 

segít a gyengébben, ugyanakkor a jobban teljesítő növendék húzóerőként is hat a fejlődni vágyó 

tanulóra. A kórus a zeneiskolai hangszeroktatás fontos pillére, ahol az évek alatt megszerzett tudást 

kamatoztatja a növendék. Tapasztalt, nemzetközi tudással rendelkező kiváló pedagógusaink igazán 

értő kezekkel alakítják ki tanulóink ezen közösségét. 

 Ugyanígy fontosak a gyerekek életében a nyári táborok, ahol nemcsak a zenélésben, hanem 

a mindennapi életben is megismerik egymást tanítványaink. Fontosak a közösen átélt események 

(kirándulás, strandolás, játék, közös étkezések…) és a megszokottnál intenzívebb közös 

foglalkozások. Ezek az élmények meghatározóak életükben, évközben is erőt meríthetnek belőlük. 
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A közös tanszaki szereplések, hangversenyek is lényeges részei a gyerekek közösségi életének. 

Minden tanár a tanév során kétszer tart önálló, minden tanulóját érintő közös fellépést. Közös 

koncert, mozi, múzeumlátogatások, videofelvételek, kirándulások, ahol a gyerekek iskolán kívül 

találkoznak egymással, szereznek újabb zenei, művészeti élményeket, tapasztalatokat.    

1.8.   A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnereinek 

kapcsolattartási formái 

 

Programunk alapvető céljának magvalósításához (az önismeret, a kapcsolat-teremtési képesség, a 

kommunikációs készség, a figyelem és a memória fejlesztése, stb.) elengedhetetlenül szükséges a 

szülőkkel való egyéni kapcsolattartás, együttműködés. Szükség van a szülői segítségnyújtásra ahhoz 

is, hogy a problémákat a kellő időben felismerjük, és együttesen találjuk meg az optimális 

megoldást. Ezért elengedhetetlen az iskola és a család jó kapcsolatának kialakítása, fenntartása. 

Eredményes művészeti nevelés csak a pedagógus-tanuló-szülő hármas együttműködésének 

harmóniájában valósulhat meg, kiváltképp a tanulási kudarcnak kitett tanulók szempontjából. 

 

 1. Pedagógus és szülő együttműködése: 

Az iskolavezetés elsősorban szülői szervezeten keresztül tart kapcsolatot a szülőkkel. A 

jogszabályok pontosan meghatározzák a tanulók, szülők jogait és kötelességeit, de ezek a keretek 

önmagukban nem elégségesek az eredményes neveléshez. Fontosnak tartjuk, hogy a szülőkkel 

olyan harmonikus kapcsolatot alakítsunk ki, melynek során a szülők ránk bízott gyermekeik 

művészeti nevelésébe bekapcsolódhatnak, felkészültségüktől függetlenül.  

Ennek eszközei lehetnek: 

- Fogadó órán, kötetlen beszélgetéseken nyílik arra lehetőség, hogy a szülő a gyermekét tanító 

tanárokkal találkozzon, a gyermeket érintő legfontosabb kérdésekben véleményt cseréljen. 

- Órai bejegyzés az ellenőrzőbe, melyet a szülőnek láttamoznia kell. 

- A gyermek szereplési lehetőségével egybekötött szülői értekezlet. Ennek során lehetőség 

nyílik a személyes problémák, felmerülő kérdések megbeszélésére, nyomon követhető a 

gyermek előmenetele, fejlődése, viszonya a tanuláshoz, az otthoni felkészüléshez. 

- A hangversenyek, fellépések, iskolai ünnepségek, nyílt órák lehetőséget teremtenek arra, 

hogy a szülő meggyőződjön gyermeke előre haladásáról. 

- Tudatosítjuk bennük, hogy gyermekük tehetségét nem szabad elhanyagolni, ugyanakkor nem 

ígérhetünk senkinek karriert, mert ez nem kizárólag a tehetség függvénye. A szakmailag 
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nehezen kezelhető, lemaradozó gyerekek esetében ugyanolyan fontos a családdal való 

kapcsolat ápolása, mint a tehetségeseknél. 

- Hasznos, ha a szülőt megkérjük egy-egy óralátogatásra, előzetes időpont egyeztetése után. 

Ennek során a szülő személyesem tapasztalhatja meg a főtárgy és a kötelező, ill. választott 

tárgyak tanóráinak, foglalkozásának menetét. Amennyiben képes gyermekével rendszeresen 

foglalkozni, az lehetőséget kínál arra, hogy megbeszéljük, hogyan segítse gyermekét az 

otthoni eredményes gyakorlásban. 

 

2. Pedagógus és tanuló együttműködése: 

 

 Oly módon szükséges alakítani a tanítás menetét, hogy a tanulók különböző képességeinek 

az megfeleljen. Ezáltal megelőzhető a kudarcélmény kialakulása. A tanítási órák során a tanuló 

személyiségének megfelelően kell alakítani a tartalmi elvárásokat, a fejlődés ütemét, a 

beszámoltatás, a szereplések módját, időpontját. Ugyanakkor a pedagógus akkor végzi felelősséggel 

pedagógiai munkáját, ha felhívja a tanuló és a szülő figyelmét arra, hogy a tanuló képességei  

mennyire illeszkednek harmonikusan a tantervi és iskolai elvárásokhoz, követelményekhez.  

A pedagógus felelőssége arra is kiterjed, hogy a tanulásban egyénenként és esetenként mutatkozó 

megfelelő alkalmasság elégtelen voltát a tanuló és a szülő számára úgy jelezze, hogy a növendék azt 

megértse, minél kisebb kudarcélményt jelentsen számára. 

  

       3. Szülő és tanuló otthoni együttműködése: 

 

 A pedagógusnak fel kell készítenie a szülőt arra, hogy a zenetanulás során nélkülözhetetlen 

mindennapos otthoni gyakorlást hogyan tudja figyelemmel kísérni, ellenőrizni. Fontos ehhez a 

zeneiskolai ellenőrző, melynek gondos vezetésével mind a tanórai munka, mind az otthoni 

felkészülés jól nyomon követhető. A csoportos munkánál ez nem olyan kifejező.  

 

      4. Diákönkormányzat 

Az Iskolában Diákönkormányzat működik. Működésével lehetőség nyílik arra, hogy tanulóink 

idejük nálunk töltött részét részben maguk szervezzék.  

Problémáikra demokratikus formák használatával keressenek megoldást. Az iskola jellegénél, az 

ott töltött időnél fogva nem érvényesülnek ezek a szerepek olyan mértékben, mint egy közismereti 
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iskola esetében, de azért törekszünk arra, hogy a diákönkormányzati tevékenység a tanulókat érintő 

valamennyi kérdésre kiterjedjen. 

 Egyetértési jog (Házirend, SZMSZ elfogadása) 

 Javaslattevő jog (iskolai életre) 

 Érdekképviseleti jog (panasz esetén) 

Arra törekszünk, hogy iskolai életünk tükrözze a demokratikus társadalmat, melyben megteremtjük 

a feltételeit annak, hogy tanulóink szerepet vállaljanak, ezáltal felelős döntések hozatalára neveljük 

őket. 

Pedagógiai munkánk során a jövőben fokozottabban szeretnénk figyelembe venni a tanulók és  

szüleik elvárásait.  A DÖK munkáját tanár kolléga segíti. Az elnökség elkészítette a DÖK 

Szervezeti és Működési Szabályzatát. A rendszeresen megtartott üléseken, megtárgyalják az 

aktuálisan felmerülő problémákat, és sokat segítenek a rendezvények lebonyolításában, 

szervezésében is. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, 

illetve választott képviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőtestületével.  

 

5. A Szülők szervezete 

 

Az iskolavezetés a szülői szervezeten keresztül tartja a kapcsolatot a szülőkkel. Az iskola 

tanárai és az iskolavezetés fogadó órán, előadásokon, hangversenyeken, de még az óraközi 

szünetekben is a szülők rendelkezésére állnak. 

Az iskola jellegénél és viszonylag kis létszámánál fogva működésük jórészt a törvényben 

megfogalmazott feladataikra korlátozódik, vagyis: 

 Véleményezési (működési szabályzatok) 

 Jóváhagyási 

 Egyetértési  

jogkörüket gyakorolják a törvényben megfogalmazottak szerint. 

 

A szülők és a pedagógusok együttműködésének formái: 

 Egyéni beszélgetés 

 Szülői értekezlet  

 Fogadóóra  

 Bemutatóóra 



 

37 / 64 

 Írásbeli tájékoztató  

 Előadások szervezése 

 Közös programok 

 Az SNI tanulókkal és szüleikkel történő folyamatos kapcsolattartás 

 Nyilvánosság biztosítása  

 A kapcsolattartás rendjét az SZMSZ tartalmazza. 

 

Kapcsolat a helyet adó intézményekkel 

 

Az intézmény szerteágazó szakmai és működéssel összefüggő kapcsolatokat épített ki. 

Szakmai kapcsolataink a működési terület általános iskoláival, a szegedi művészeti és 

zeneiskolákkal, valamint a művészeti szakközépiskolával és főiskolával alakultak ki. 

Legfontosabb, legszorosabb kapcsolatot az iskolát fenntartó alapítvánnyal, azokkal az iskolákkal, 

intézményekkel tartunk, ahol telephelyünk van, és ahonnan a gyermekek beiskolázása folyik. 

 Ez a tantermek és eszközök közös használatán túl tartalmi és eszmei kapcsolatot is jelent. Hiszen a 

közismereti iskolában, szűkebb pátriájukban (pl. Algyőn valamint a Gregor József Általános 

Iskolában) számos olyan rendezvényen szerepelnek tanulóink, amelyeket nem mi rendezünk. De 

ezek nagyon fontos alkalmak, mert ekkor mutatják meg tudásukat, felhívják a figyelmét a többi 

gyereknek is a művészetoktatás fontos és hasznos szerepére, gazdagítják az eseményeket.  

Mind a szülők, mind a tanulótársak és a tanárok számára is hasznos tanulságtételek ezek az 

alkalmak. Hangsúlyozza a művészeti nevelés szerepét és eredményeit, a gyermek ez irányú 

képességeit és tudását, és a művészi nevelés személyiségformáló erejét a tágabb közösségek felé.  

Pótolja a közismereti iskola egyre szerényebb lehetőségeit ezen a területen.  

 

Kapcsolat a társintézményekkel 

 

Az iskola igyekszik szoros kapcsolatot tartani a megyében található társintézményekkel, a 

következőképpen: 

 Részvétel az igazgató munkaközösségben. 

 Részvétel megyei, városi rendezvényeken, fesztiválokon, találkozókon, továbbképzéseken,     

            versenyeken. 
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             Kapcsolatot tart a közeli zeneiskolákkal, általános iskolákkal, testvériskolával, 

zeneművészeti konzervatóriummal és egyetemmel. 

 

Egyéb kapcsolataink 

 

 Belügyminisztérium 

 Oktatási Hivatal 

 Országos szakmai és művészeti szervezetek, kiemelten a Magyar Zene és Művészeti Iskolák  

                     Szövetsége, a KÓTA szegedi és országos szervezete 

             Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 

             MAMOSZ 

            Szegedi Pedagógiai Oktatási Központ 

             Művelődési Házak, AGÓRA, Ifjúsági Ház 

 Egyéb városi kulturális, művészeti egyesületek és civil szervezetek 

 

1.9. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 

Javítóvizsga 

 

Főtárgyból és kötelező tárgyból a tanév végén kapott elégtelen osztályzat esetén a tanuló augusztus 

15. és augusztus 30 között javítóvizsgát tehet. 

A javítóvizsga napját az igazgató állapítja meg és a hirdetőtáblán tesszük közzé. 

 A javítóvizsga idejéről és a vele kapcsolatos tudnivalókról a tanuló szülőjét 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, tagjai a kérdező tanár és 

még egy, lehetőleg 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. 
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A részletes követelményeket a NEFMI rendelete - melyet helyi tantervként fogadunk el – 

tartalmazza. 

 

Osztályfolytatás 

 

Az a tanuló, aki a tanult főtárgy tananyagát és követelményeit az első évfolyamon önhibáján kívül 

nem tudja teljesíteni (pl. betegség), kérheti az iskola igazgatójától, hogy tanulmányait a következő 

tanévben az előző tanévi osztályba sorolásban folytathassa. 

Az igazgató…………………számú engedélye alapján az első évfolyamot megismételheti. 

(érdemjegy: NO – nem osztályozható, szorgalmat kihúzva) 

Ebben az esetben a tanuló osztályzatot nem kap.  

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

összes évi óraszám 1/3-át meghaladja és az igazgató engedélyével osztályozóvizsgát tehet. 

 

Összevont beszámoló 

 

Rendkívüli előrehaladás esetén a szaktanár 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 követelménye alapján kell az osztályzatot megállapítani. 

Összevont beszámolót a tanév végi beszámolókkal egy időben, vagy az igazgató által megadott 

időben lehet megtartani szülői kérelemre. 

 

Művészeti alapvizsga, záróvizsga 

 

Az alapfokú évfolyamok elvégzése után a tanuló művészeti alapvizsgát tehet, mely továbbképző 

évfolyamokon való tanulmányok folytatásának feltétele. 

A továbbképző évfolyamok elvégzése után, az alapfokú művészeti képzés befejezéseként a tanuló 

művészeti záróvizsgát tehet. 
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Az alapvizsga és záróvizsga szervezését a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben 

meghatározott időpontban kell megszervezni. A vizsgákat háromtagú vizsgabizottság előtt kell 

letenni. A vizsgafeladatokat az intézmény helyi tanterve alapján kell kidolgozni. Az alap és a 

záróvizsgára jelentkezés a szülő kérelmére történik. Határideje az adott év március 31. napja. 

Részletesen lásd a Vizsgaszabályzatban (SZMSZ XX. melléklete) 

 

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása 

 

Zeneművészeti szakon a főtárgyi órákhoz kapcsolódva kötelező a gyakorlás, az órán gondosan 

előkészített anyag otthoni ismétlése céljából. Szolfézsórán írásbeli házi feladatot nem adunk. 

 

1.10.  A felvétel és az átvétel szabályai 

 

 Esélyegyenlőség a művészeti képzésben. 

Az iskola felvételit, tehetségvizsgálatot nem tart. Tapasztalatunk, hogy egy meghallgatás nem 

mindig ad képet a gyermek tehetségéről, képességeiről. Elvünk, hogy mindenkinek joga van a 

művészeti képzésben való részvételhez. Gyengébb képességekkel éppúgy válhat valaki 

önmegvalósító, érett személyiséggé, mint kiemelkedő talentumokkal. 

Abban az esetben, ha a tanuló nem tudja kifizetni a térítési díjat, annak mérséklésével, 

részletfizetési lehetőség biztosításával adunk esély a tanulmányok folytatására. Hátrányos 

helyzetben lévő gyermek nem fizet térítésidíjat. 

Abban az esetben, ha a tanuló kora, előképzettsége indokolja, különbözeti vizsgát tehet, felvételi 

bizottság előtt tartott meghallgatás után – indokolt esetben – magasabb évfolyamba soroljuk be.  

Összességében: az iskola minden jelentkező gyermeket felvesz tanulói sorába, fajra, nemre, 

világnézeti elkötelezettségre, vallásra, bőrszínre való tekintet nélkül. Jelentkezést csak helyhiány 

miatt utasíthat vissza. 
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Beiratkozás, átvétel 

Első alkalommal a tanuló beiratkozik a művészeti iskola 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 más iskolából történő átvétel a szülő kérésére történik a tanév elején vagy a tanítási év közben.  

Az átvett tanuló abba az osztályba nyer besorolást, melyre a bizonyítványában szereplő utolsó 

záradék a lehetőséget megadja. Szükség esetén javaslatot teszünk felzárkóztatásra, melyhez a tanuló 

részére segítséget nyújtunk. 

A tanuló a tanév végén tanszakot válthat, kérésére más művészeti ágon, vagy másik szakon 

folytathatja tanulmányait. 

1.11.  Balesetvédelem, munkavédelem, iskolai védő, óvó rendszabályok  

Az iskola vezetése és tanárai mindent megtesznek azért, hogy a gyermekeket megvédjék a 

balesetektől. 

Az igazgató feladata: megfogalmazni a védő- óvó intézkedéseket. 

Az iskola tanárai minden év szeptemberében a tanulókat a csoportos órákon /zeneművészeti ágban 

a szolfézs órákon/ baleset- és tűzvédelmi oktatásban részesítik. 

A főtárgyi ellenőrzőbe bekerül: „Baleset- és tűzvédelmi oktatásban részesült", amit a tanár 

kézjegyével ellát.  

 

A tanulói baleseteket előírt nyomtatványon nyilván kell tartani. A balesetet ki kell vizsgálni, a 

vizsgálatról készült jegyzőkönyvet meg kell küldeni a kormányhivatalnak. 

Ugyancsak a csoportos órák tanárai tájékoztatják a tanulókat - az órák helyszínét biztosító 

tűzvédelmi és bombariadó esetén megfogalmazott szabályaihoz alkalmazkodva - a tűzriadó ill.  

bombariadó esetén betartandó szabályokról, a menekülési útvonalakról. Ezek: a riadó elhangzása 

után az épületet a legrövidebb időn belül, a legrövidebb útvonalon el kell hagyni. 

Baleset, rosszullét esetén mentőt kell hívni. 

Részletes leírás a Balesetvédelmi szabályzatban (Konkrét tennivalók baleset és tűz esetén) és a 

Tűzvédelmi szabályzatban található 
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1.12. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-,         

oktatómunkát segítők és felszerelések jegyzéke 

 Az intézmény eszközellátottsága – különösen az utóbbi években végbement telephely 

megszüntetésekkel összefüggő létszámcsökkentésnek „köszönhetően” – megfelelő. Csak néhány 

esetben van szükség pótlásra, javításra, karbantartásra. 

A jelenlegi állapot javítását, a korszerűbb eszközök, újabb hangszerek beszerzését egyrészt a 

rendelkezésre álló pénzeszközökből – iskolánk hangszerkarbantartót alkalmaz-, másrészt 

pályázatokból próbáljuk megszerezni. 

A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelethez melléklete tartalmazza az oktatás kötelező (minimális) 

eszköz jegyzékét. 

Az önálló intézményi gazdálkodási mozgástéren belül, szakmai indokoltságú alapokból kiindulva 

törekszünk az anyagi forrásokat optimális gazdálkodással, a lehető leghatékonyabban, a pedagógiai 

programunkban megfogalmazott szakmai és intézményműködtetési céljainkra fordítani. 
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 AZ ISKOLA HELYI TANTERVE 

2.1. Előírt tananyag és követelmény 

 

    A választott kerettanterv:  3/2011.(I.26.) NEFMI rendelet az alapfokú művészetoktatás 

követelményei és tantervi programja 

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

programjának bevezetéséről és kiadásáról. 

Az alapfokú művészetoktatás alapprogramja (a továbbiakban: alapprogram) részét képező 

követelmények és tantervi programok tartalmazzák azokat a követelményszinteket és feltételeket, 

amelyet minden alapfokú művészeti iskolának teljesítenie, biztosítania kell. 

2020. február 8-án hatályát vesztette az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 

programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet).  

A Rendelet 1. számú melléklete változatlan formában az alapprogram 1. melléklete, amely szerint 

– az az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és 

kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet módosításáról szóló 3/2011. (I. 26.) NEFMI 

rendelet hatályba lépését megelőzően – folytatott képzések felmenő rendszerben folytathatók, oly 

módon, hogy a tanulmányaikat már megkezdett tanulók azt legkésőbb a 2026/2027. tanévig be 

tudják fejezni. 

A Rendelet 2. számú melléklete változatlan formában az alapprogram 2. melléklete, amelyet 

alkalmazni kell a 2011/2012. tanévben és az azt követően megkezdett képzésekre. 

 

 

 

2.2.  Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek, 

taneszközök kiválasztásának elvei 

 

 

Az alapprogramban javasolt tankönyvek az irányadóak: 

 - feleljen meg a NEFMI által közreadott eszközjegyzéknek 
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 - igazodjon a tanuló életkorához 

 - ízléses tananyaggal rendelkezzen 

 -megfeleljen az alapvető balesetvédelmi szempontoknak, használatuk biztonságos 

 legyen 

Felhasználandó a NEFMI által kiadott tantervi programban felsorolt irodalom és kottajegyzék. 

 

2.3. Az alapfokú művészetoktatás tantárgyszerkezete, tanszakai, 

óratervei és pedagógiai szakaszai 

 

 

Az alapfokú művészetoktatás alapprogramja keretében folyó zenei nevelés alkalmat ad az 

érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken 

való jártasságok megszerzését és gyakorlását. 

A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve 

alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket. 

Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, 

értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására. 

A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység - nyitottság, igényesség, fogékonyság - 

alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai készségek 

megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység tudatosítására, az önálló 

ismeretszerzés képességére, a hagyományos és az új típusú kultúraközvetítő eszközök 

alkalmazásával. 

A zeneoktatás a különböző zenei műfaj sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait ismerteti 

meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a zene 

alkalmazására, befogadására készítsen fel. Kiemelten fejleszti a közösséggel való együttműködés 

képességét, az érzelmi és társas intelligenciát. 

 

Iskolánkban régi és új tanterv szerint is folyik oktatás. A régi tanterv szabályozását az eddig 

érvényes pedagógiai program tartalmazza. 
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Zeneművészeti ág: 

Klasszikus zene 

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 

Tanszakok és tantárgyak: 

 Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya, fuvola, oboa, klarinét 

 Akkordikus tanszak tantárgyai: gitár, ütő, hárfa 

 Billentyűs tanszak tantárgyai: zongora 

 Vonós tanszak tantárgyai: hegedű, gordonka 

 Rézfúvós tanszak tantárgyai: trombita, kürt 

Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom és 

zeneelmélet (5. évfolyamtól) 

 Kötelező tantárgyak: szolfézs kötelező (4. évfolyamig), vagy szolfézs (B tagozaton végig), 

főtárgy (B tagozaton 4. évfolyamtól) 

Kötelezően választható tárgyak 5. évfolyamtól: szolfézs vagy zeneismeret vagy 

zenetörténet-zeneirodalom vagy zeneelmélet vagy kamarazene vagy zenekar vagy kórus 

 Választható tantárgyak: a klasszikus zene tantárgyai 

 

 „A” TAGOZAT 

Főtárgy: hangszeres tantárgyak  

Kötelező tantárgy: szolfézs kötelező* 

Kötelezően választható tantárgyak: szolfézs, zeneismeret, zenetörténet-zeneirodalom, 

zeneelmélet, kamarazene, zenekar, kórus 

Választható tantárgyak: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, zeneismeret, 

kamarazene, zenekar, kórus 

Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres (kivéve, zongora, gitár, hárfa tantárgyak) tanszakok 

tantárgyaihoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás. 
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* Ha a tanuló már teljesítette a kötelező tantárgy követelményeit és szolfézs kötelező tárgyból 

előrehozott alapvizsgát tett, akkor helyette a kötelezően választható tantárgyak közül köteles egyet 

felvenni. 

Óratervek „A” tagozat 

Az „A” tagozatos óratervek magukba foglalják az előképző, az alapfokú és a továbbképző 

évfolyamokat. Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a 

harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelenti. Az előképző évfolyamokat nem 

kötelező elvégezni. 

 

Óraterv 1 

   Évfolyamok 

 Tantárgy  Előképző  Alapfok  Továbbképző 

   (1)  (2)  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 Főtárgy  (2)  (2)  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2 

 Kötelező tantárgy  (2)  (2)  2  2  2  2             

 Kötelezően választható 

tantárgy 

             2  2  2  2  2  2 

 Választható tantárgy  (0-2)  (0-2)  0-2  0-2  0-2  0-2  0-2  0-2  0-2  0-2  0-2  0-2 

 Összes óra:  (4-6)  (4-6)  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6 

A képzés évfolyamainak számai 

(2)+6+4 évfolyam: furulya, fuvola, oboa, klarinét, trombita, kürt, hárfa, gitár, ütő, zongora, 

hegedű, gordonka 

A tanítási órák időtartama 

Főtárgy: „A” tagozaton 2x30 perc (egyéni) 

Kötelező tantárgy: „A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 2x45 perc (csoportos) 

Kötelezően választható tantárgy: 5-10. évfolyamig 

Csoportos foglalkozás: 2x45 perc 

(zenekar, kórus: minimum 9 fő; kamarazene, 2-8 fő) 

Választható tantárgy: Az előképző 1. évfolyamától a képzés teljes idejében 1 vagy 2 tantárgy. 

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc 

Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc 
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Csoportos foglalkozások létszáma:  

zenekar, kórus: minimum 9 fő; kamarazene: 2-8 fő 

 

Korrepetíció ideje: 

Hangszeres tanszakok: (minimum) 

Ek.1-2. és 1. évfolyam 5 perc 

2-3. évfolyam 10 perc 

4. évfolyamtól 15 perc 

 

„B” TAGOZAT 

Főtárgy: hangszeres tanszakok - alapfok 2. évfolyamától javasolt. 

Kötelező tantárgy: szolfézs 

Kötelezően választható tantárgy: zongora (kivéve a zongora, orgona, csembaló főtárgyak 

esetében) a 3. évfolyamtól, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom 

Választható tantárgyak: zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, zeneismeret, kamarazene, 

zenekar, kórus 

Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres (kivéve zongora, gitár, hárfa tantárgyak) tanszakok 

tantárgyaihoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás. 

Óratervek – „B”-tagozat 

Az „B” tagozatos évfolyamok óratervei magukba foglalják az előképző, az alapfokú és a 

továbbképző évfolyamokat. A zárójelbe tett évfolyamok az „A” tagozaton végzett 

előtanulmányokat jelentik. Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 

Óraterv 1 

   Évfolyamok 

 Tantárgy  Előképző  Alapfok  Továbbképző 

   (1)  (2)  (1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 Főtárgy  (2)  (2)  (2)  2  2  2  2  2  2  2  2  2 

 Kötelező tantárgy  (2)  (2)  (2)  2  2  2  2  2  (2) (2) (2) (2) 

 Kötelezően választható 

tantárgy 

         0-1  0-1  0-1  0-1  1-(2)  1-(2)  1-(2) 1-(2) 

 Választható tantárgy  (2)  (2)  (2)  0-2  1-2  1-2  1-2  1-2  1-2  1-2  1-2  1-2 

 Összes óra:  (4-6)  (4-6)  (4-6)  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6 
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A képzés évfolyamainak száma 

(2+1)+5+4 évfolyam: furulya, fuvola, oboa, klarinét, trombita, kürt, ütő, hárfa, gitár, zongora, 

hegedű, gordonka 

A Továbbképző 7-10. évfolyamon a Kötelező tantárgy helyett Kötelezően választható tantárgy is 

választható.  

 

A tanítási órák időtartama 

Főtárgy: „B” tagozaton 2x45 perc (egyéni) 

Kötelező tantárgy: 2x45 perc (csoportos) 

Kötelezően választható tantárgy: 

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc 

Választható tantárgy: 1 vagy 2 foglalkozás 

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc 

Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc 

Korrepetíció ideje: 

Hangszeres tanszakok: 

2. évfolyam 15 perc 

3-4. évfolyam 20 perc 

5. évfolyamtól 25 perc 

Zeneismeret tanszak - csoportos képzés 

„A” TAGOZAT 

Főtárgy: szolfézs 

Kötelező tantárgy: szolfézs és zeneelmélet főtárgynál zongora; zenetörténet-zeneirodalom  

főtárgynál zongora vagy az előzőleg tanult hangszeres tárgy 

Választható tantárgy: kamarazene, zenekar, kórus, szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, 

zeneelmélet, zeneismeret 

Óraterv 1 

   Évfolyamok 

 Tantárgy  Előképző  Alapfok  Továbbképző 

   (1)  (2)  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 Főtárgy  (2)  (2)  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2 

 Kötelező tantárgy      2  2  2  2  2  2  2  2  2  2 
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 Választható tantárgy  (1-2)  (1-2)  1-2  1-2  1-2  1-2  1-2  1-2  1-2  1-2  1-2  1-2 

 Összes óra:  (2-4)  (2-4)  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6 

A képzés évfolyamainak száma 

(2)+6+4 évfolyam: szolfézs főtárgy 

Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik 

számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelenti. Az előképző évfolyamokat nem kötelező 

elvégezni. 

 

 

A választható tantárgyak képzési ideje: 

szolfézs kötelező: (2)+4 évfolyam (előképző 1-2) + alapfok 1-4. évfolyam 

zeneismeret: 2+4 évfolyam, kötelezően választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától 

tanulható 

zenekar: kötelezően választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától ajánlott, a tanuló 

képességei alapján ennél korábbi tanévtől is tanulható 

kórus: kötelezően választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától ajánlott, a tanuló 

képességei alapján ennél korábbi tanévtől is tanulható 

A tanítási órák időtartama 

Főtárgy: „A” tagozaton 2x45 perc 

Kötelező tantárgy: „A” tagozaton egyéni 2x30 perc 

Választható tantárgy: 

Egyéni foglalkozás minimum 1x30 perc 

Csoportos foglalkozás minimum 1x 45 perc 

zenekar, kórus minimum 9 fő; kamarazene: 2-8 fő 

 

Korrepetíció (zongorakíséret): a teljes képzési idő alatt a kötelező hangszerhez szorosan 

kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás ideje az Ek.1-2. és 1. évfolyamban 5 perc, a 

továbbiakban minden évfolyamban 10 perc (kivéve zongora, gitár, hárfa tantárgyak) 

„B” TAGOZAT 

Főtárgy: szolfézs 

Kötelező tantárgy: zongora 

Választható tantárgy: kamarazene, zenekar, kórus, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet,  
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Óraterv 

   Évfolyamok 

 Tantárgy  Alapfok  Továbbképző 

   3  4  5  6  7  8  9  10 

 Főtárgy  2  2  2  2  2  2  2  2 

 Kötelező tantárgy  2  2  2  2  2  2  2  2 

 Választható tantárgy  0-2  0-2  0-2  0-2  0-2  0-2  0-2  0-2 

 Összes óra:  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6  4-6 

A képzés évfolyamainak száma 

4+4 évfolyam: szolfézs 

Az első számjegy az alapfok, a második számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik. 

„B” tagozatra a tanulót 

a zenei előtanulmányokat követően, az alapfok harmadik évfolyamától lehet irányítani. 

A tanítási órák időtartama 

Főtárgy: csoportos 2x45 perc 

Kötelező tantárgy: egyéni 2x30 perc 

Választható tantárgy: 

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc 

Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc 

zenekar, kórus minimum 9 fő; kamarazene: 2-8 fő 

Korrepetíció: a teljes képzési idő alatt a kötelező hangszerhez szorosan kapcsolódó kötelező 

kiegészítő foglalkozás egységesen 10 perc (kivéve zongora, gitár, hárfa tantárgyak) 

2.4. A kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások időkerete 
legfeljebb 10%-nak felhasználása 

 

Iskolánkban az egyéni hangszeroktatás mellett fontosnak tartjuk az együtt zenélés közösségformáló 

erejét. Mivel nagy számban járnak hozzánk zongorista növendékek, akik nem tudnak bekapcsolódni 

zenekari munkába, az énekkarnak fontos szerep jut intézményünkben. Magasan kvalifikált 

szakemberek vezetik az énekkar munkáját, nemzetközi és hazai sikereknek is örvendhet 

együttesünk. Más alkalmakat is keresünk a kamaramuzsikálásra. Karácsonyi, félévi és év végi 

hangversenyeinket egy közös művel zárjuk, minden növendékünk bekapcsolódik ennek előadásába. 

Évente egy alkalommal egy-egy projekthetet tartunk, mikor is minden növendékünket beosztjuk 

egy-egy kamaracsoportba.  
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A produkciókat áprilisban kamarahangversenyünk keretében mutatjuk be a szülőknek. 

2.5. Csoportok indításának és az egyéb foglalkozások szervezésének 

elvei 

A fenntartó csoportos (szolfézs) főtárgy esetében meghatározza az indítható csoportok számát. 

Csoportok maximális (15 fő) létszáma indokolt esetben a fenntartó engedélyével léphető túl (max. 

20%-ig). Hangszeres főtárgyas növendékek kötelezően vagy szabadon választható módon csoportos 

oktatásban részesülnek.  

2.6. Az iskola értékelési rendje, osztályzás, magasabb évfolyamba 

lépés feltételei    

Alapvető feladat: a művészeti iskolában a tanulók teljesítményét, a követelmények teljesítését 

folyamatosan értékelni kell. 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 annak maximumát teljesítette. A tanár 

értékelje a tanuló fejlődését, a tanulásban tapasztalt folyamatosságot, előrehaladást,  stagnálást, 

vagy visszaesését.  

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

külön a csoportban, közösségben nyújtott teljesítményét, szerepvállalását. 

Iskolánk valamennyi tanulójával szemben alapkövetelmény, hogy önként vállalt művészeti 

tanulmányait tehetségének és képességeinek megfelelően végezze, és a tanszaka által előírt 

követelményeknek tegyen eleget. 

Az értékelést követő osztályzás lehet részletes, a tanulót tanítási órán nyújtott teljesítményének vagy 

részfeladatok teljesítésének rendszeres minősítése. Az adott hónapban nyújtott teljesítményeket havi 

jeggyel osztályozzuk. Az osztályozás gyakorlatát a tanár pedagógiai gyakorlata határozza meg. 

Az évfolyamba lépés feltételei:  

- Az első évfolyamba lépéskor a gyermek és a szülő egybehangzó írásbeli nyilatkozata a 

beiratkozási szándékról „Beiratkozási lap” kitöltésével. 
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- Felsőbb évfolyamba az a tanuló léphet, aki az előző évfolyamára megállapított minimális 

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

ezt „Jelentkezési lap” a következő tanévre – kitöltésével is dokumentálja. 

 Az egyéni teljesítmény mellett nyilvánítson a tanuló megfelelő affinitást a csoportos 

 munkához aktív, fegyelmezett közreműködésével 

2.7. A beszámoltatás követelményei és formái, a minősítés fokozatai 

A tanulók minden évfolyamon és minden szakon félévkor nyilvános meghallgatással és 

bemutatóval a karácsonyi koncerten, év végén vizsgával adnak számot tudásukról.  

A vizsga anyagát a szaktanár állítja össze az évfolyamán elsajátított a NEFMI által kiadott 

követelmények alapján. A kötelező tárgyakból a tanulók írásbeli és/vagy szóbeli vizsgát tesznek,  

mely beleszámít az év végi minősítésbe. A vizsgák anyagát az iskola ezzel megbízott tanárai állítják 

össze, zeneművészeti ágon az iskola minden tanulójának egy központilag összeállított tesztet kell 

megírnia, melyet a szolfézst tanító tanárok hagynak jóvá. Az előképző évfolyamokon az írásbeli 

vizsga nem kötelező. 

Félévkor a tanulói teljesítményt a szaktanár értékeli, tanév végén a tanuló vizsgabizottság előtt ad 

számot tudásáról. A tanév végi osztályozásnál meghatározó szempont a tanuló tanévben nyújtott 

teljesítménye mellett a meghallgatásokon, vizsgán, vizsgaelőadásokon, kiállításokon, egyéb 

szerepléseken nyújtott tanulói teljesítmény. 

A 6.évfolyam végén a továbbképző évfolyam megkezdéséhez a tanulónak alapvizsgát kell tennie, a 

12. évfolyam végén záróvizsgát tehet. Ennek pontos menetét a SZMSZ „Vizsgaszabályzat” XX. 

melléklete tartalmazza. 

Vizsgaidőszakok, melyeken belül kell a vizsganapokat kitűzni: 

 A tanév utolsó három hete, valamint 

 Augusztus 15-30-ig 

 

ÉRTÉKELÉS: 

 Az előképző és előkészítő tanszakok, valamint a csoportos zenei teljesítményeket a 

tanszakok helyi tantervében meghatározott módon szöveges értékeléssel minősítjük. 
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A tanuló félévben és tanév végén elért osztályzatait a szorgalom kivételével összegezni kell, ebből 

átlag eredményeket kell megállapítani.(Az átlagszámítás térítési díj megállapításához szükséges, 

kivétel az előkészítő évfolyamokon).  

 

Az előkészítő évfolyamain:         

    Kiválóan teljesített      

    Jól teljesített       

    Megfelelően teljesített     

    Felzárkózásra szorul  

Kiválóan teljesített  

A tantervi követelményeket megbízhatóan teljesíti. Ismeretei biztosak, képes azokat az évfolyam 

követelményeinek megfelelő szinten alkalmazni. Szóban és írásban is képes gondolatai, véleménye 

és a tanultak pontos megfogalmazására. Életkorának megfelelő szinten képes az összefüggések 

meglátására, alkotó módon tudja a megszerzett ismeretanyagot hasznosítani. 

Jól teljesített  

A tantervi követelményeket általában jól teljesíti. Ismeretanyaga jó, alkalmazásában kissé 

bizonytalan. Szóban és írásban kevés segítséget igényel feladatmegoldásai során. Kevés segítséget 

igényel az összefüggések meglátásában, ismereteit önállóan is képes alkalmazni. 

Megfelelően teljesített  

A tantervi követelményeket alapvető szinten teljesíti. Ismeretanyaga közepes szintű, alkalmazása 

során többször igényel segítséget. Szóban és írásban nehézkesen nyilvánul meg. Összefüggések 

meglátására csak segítséggel képes. 

 

Felzárkózásra szorul 

A tantervi követelményeket alacsony szinten teljesíti. Ismeretanyaga csekély, önálló alkalmazására 

is csak sok segítséggel képes. Szóban és írásban csak kérdések segítségével tud megnyilvánulni, 

fogalmakat nem ért, önállóan egyszerű összefüggéseket sem tud felismerni.    

1-10 évfolyamban a hagyományos ötfokozatú skálát használjuk: 

    Jeles  (5)      

    Jó  (4)      

    Közepes (3)      
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    Elégséges (2)      

    Elégtelen (1) 

 

 

Jeles 

A tantárgyi követelményeknek kifogástalanul megfelel. Ismeri, érti, önállóan képes alkalmazni a 

tananyagot. A váratlan problémák nem riasztják vissza, hanem biztos ismeretei birtokában 

közelíteni képes a megoldáshoz. 

Jó 

A tantervi követelményeket megbízhatóan teljesíti. Az alapvető összefüggéseket tudja, a 

begyakorolt módszerekkel biztosan dolgozik.  

Közepes  

Csak az alapvető tantervi követelményeket teljesíti. Fogalmai nem tiszták, az összefüggéseket csak 

segítséggel ismeri fel. 

Elégséges 

A tantervi követelményekből csupán annyit képes elsajátítani, amennyi a továbbhaladáshoz 

feltétlenül szükséges. Fogalmakat nem ért, önállóan egyszerű összefüggéseket sem tud felismerni.  

A legalapvetőbb feladatok megoldásához is tanári segítségre szorul. 

Elégtelen 

A tantervi követelményeknek nevelői segítséggel sem tud eleget tenni. 

 

A Szabadon választható tárgyak értékelése megegyezik az előbb felsoroltakkal, kivéve kórus, 

zenekar és kamarazene, ahol az előképző évfolyamokon használt szöveges értékelési skálával 

mérünk. 

   

Az értékelés rögzítésére felhasznált dokumentumok 

    Napló 

    Tájékoztató füzet 
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    Bizonyítvány 

    Vizsga jegyzőkönyv 

    Törzslap 

  

A tanulói teljesítmények mérésekor a kimenet szabályozás elvét érvényesítjük.  

A képzés sajátosságaiból fakadóan (egyéni foglalkozások hangszeres órákon) naprakész a  

főtárgy tanár tájékozottsága a tanulók elméleti és gyakorlati fejlődéséről, az ismeretanyag  

elsajátításának a mértékéről. A különböző tanszakok összehasonlítását biztosítja a 

növendékhangversenyek sorozata. Szolfézsórákon szorgalmazzuk az írásbeli és a szóbeli 

számonkérés egyensúlyát.  

Az értékelés célja  

-visszajelzés a tanár és a tanuló részére,  

-a tanulás hatékonyságának ellenőrzése,  

-a teljesítmény alapján korrekció kijelölése,  

-a tanuló teljesítményének viszonyítása korábbi eredményéhez.  

 

Helye a tanítás folyamatában  

-rendszeres szóbeli visszajelzés a tanítási órán,  

-egy-egy téma lezárása, ismeretanyag elsajátítása után, (célszerű hangversenyen történő 

szerepléssel)  

-féléves, éves anyag összegzése (félévi meghallgatás, év végi elméleti és hangszeres  

beszámoló).  

 

 

Súlypontok  

-a továbbhaladáshoz szükséges anyag ismerete, értelmezése és gyakorlati alkalmazása,  

-az oktatás eredményeként kialakult készségek ellenőrzése,  
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-a továbbhaladás feltételeként az előírt minimum ellenőrzése.  

 A minősítés fokozatai minden egyes tantárgyra vonatkoznak. Iskolánkban nincs olyan 

tantárgy, amelyből a tanulók teljesítményét nem értékeljük, kivéve a korrepetíciót. 

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. 

Az alapfokú évfolyamok elvégzése után a továbbképző osztályokba való átlépéshez a művészeti 

iskolában a tanulónak művészeti alapvizsgát kell tennie. A vizsga anyagát a helyi művészeti 

szaktárgyi tanszakok utolsó évfolyamának követelménye szerint kell összeállítani. A vizsga 

szervezését az aktuálisan érvényben lévő kormányrendelet szerint kell elvégezni. 

 A zeneművészeti ág különböző tanszakain egy tanévben minimum egy alkalommal vizsgát 

és több alkalommal évközi meghallgatást (őszi, karácsonyi, év végi) kell tartani. A lehetőségeknek 

megfelelőn az ellenőrzés egyéb (házi verseny, növendék—koncert) formái is alkalmazhatók. 

 A tanulónak a tanév végén a tantervi követelményekben előírt vizsgaanyagot  kell előadnia, 

amely tükrözi a tanuló technikai és zenei képességeinek, készségeinek fejlődését. A tanév végi 

vizsga zártkörű, a tanszaknak megfelelő tanárokból és az igazgatóból vagy megbízottjából 

összeállított vizsgabizottság előtt.  

 A követelmények teljesítésének szinkronban kell lennie a végzett tananyaggal, ezért fontos, 

hogy a dokumentáció, napló, ellenőrző tükrözze a tanévben elvégzett tananyagot. 

2.8. A szorgalom osztályozása 

A tanuló főtárgy és a választott tárgyak tanulásában tanúsított szorgalmát folyamatosan, lehetőleg 

havonta értékelni kell. Az alsóbb osztályos tanulók esetében jó, ha a pedagógus a tájékoztató füzet 

útján értesíti a szülőket a tanuló szorgalmáról. 

A szorgalom értékelésekor a tanuló iskolai és tanulmányi munkához való hozzáállását értékeljük. A 

szorgalom értékelése nem feltétlenül függ össze az eredményes, jó jeggyel értékelt tanulási 

eredménnyel, hiszen gyenge képességű tanuló is lehet kiemelkedően szorgalmas. 

A szorgalom minősítésére négy fokozatot kell használni: 

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

 

 Aki tanulmányi munkájában kitartó, a tanítási órákra képességeihez mérten pontosan és 

rendben, maximálisan felkészül. 

 Tanulmányi munkájában többletfeladatokat végez, részt vesz versenyeken, pályázatokon. 

 Az órai munkát érdeklődésével, aktivitásával segíti. 

 

Jó 

 A tanítási órákra lelkiismeretesen felkészül, feladatait elvégzi, de többletfeladatokat nem 

végez. 

 Órai aktivitása a tőle elvárható, de különösebb érdeklődést nem mutat. 

 Érdeklődése csak az iskolai tananyagra korlátozódik. 

 

Változó 

 Iskolai és otthoni munkájában csak időnként teljesít képességeihez mérten. 

 Órai aktivitása hullámzó teljesítményt mutat. 

 Nincs otthoni gyakorlás,  felszerelése is többször kifogásolható. 

 Gyakran szétszórt, figyelmetlen. 

Hanyag 

 Tanulmányi munkájában gyakran képességei alatt teljesít, megbízhatatlan, feladatait nem 

végzi el. 

 Felszerelése hiányos, így az órai tanulmányi munkát hátráltatja. 

 Munkafegyelme rossz, érdektelenség, közömbösség jellemzi. 

 

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

A félévi és év végi bizonyítványban a tanuló szorgalmát a főtárgy és a kötelezően választható  

tárgyból külön értékeljük. 

 A szorgalom értékelése a tanulmányi átlagba nem számít bele. 
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2.9. A tanulási kedv fenntartása 

 

A saját maga által választott művészeti ág tanulása során folyamatosan fenn kell tartani az 

érdeklődést és a tanulási kedvet. Ehhez a legjobb út, ha a gyermeket sikerélményhez juttatjuk. 

Előtérbe helyezzük a dicséretet, jutalmazást. Minden pillanatban érezze, hogy a munkájának 

értelme, eredménye van. Fontosnak tartjuk, hogy olyan pedagógusok tanítsanak iskolánkban, akik 

már megjelenésükkel, elhivatottságukkal, következetes nevelési elveikkel, élvezetes 

óravezetésükkel pozitív mintát adnak. 

A feladatok és azok megoldásában alkalmazott módszerek, eljárások és eszközök: 

 Rendszeres értékelés, önértékelés 

 Rendszeres igényfelmérés 

 Folyamatos, személy, csoportra szabott tervezés 

 Oktatást segítő eszközpark folyamatos fejlesztése 

 Többirányú művészeti alapkészségek kialakítása 

 Tehetséggondozó eljárások alkalmazása 

 Kreativitást fejlesztő tevékenységrendszer 

 Egyénre szabott személyiségfejlesztő módszer 

 Közösségfejlesztő módszer 

 Játékos, élményre épülő oktatás, alkotómunka 

 Az együttes muzsikálás minél szélesebb körben való kiterjesztése 

2.10.  A tanulók jutalmazásának elvei 

A tanulók, tanulói közösségek, művészeti csoportok szorgalmában, tanulmányi munkájában elért 

magas színvonalú, kimagasló eredmények jutalmazása fontos pedagógiai elv és eszköz iskolánk 

oktató-nevelő munkájában. 

Rendkívül fontos, hogy kövesse az eseményt, amiért a jutalmazás történik, valamint, hogy a 

jutalmazás az iskolai közösség előtt történjen. 

Adható igazgatói, szaktanári dicséret tanév közben több alkalommal a rendszeres, eredményes 

felkészülésért, kiemelkedő haladásért, egy-egy feladat példamutató elvégzéséért. 

A dicséretet a tájékoztató füzetbe, év végén a bizonyítvány a és a törzslap megfelelő rovatába be 

kell írni.  

A jutalmazás egyéb formái: 
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Tanévzáró ünnepélyen: 

 Oklevelet kaphat az a tanuló, vagy tanszaki csoport, aki a tanév során mindvégig kimagasló 

tanulmányi munkájával, az iskola nevének öregbítéséért tett szerepléseivel, fesztiválokon, 

versenyeken való eredményes részvételével azt kiérdemli. Az oklevelet az iskolai közösség előtt 

kell átadni. 

Kiemelkedő szorgalmáért szaktanári dicséretben részesülhet a mindvégig kitartóan és 

eredményesen dolgozó tanuló. Ezt a bizonyítványába helyezett Oklevél tanúsítja. A kiemelkedő 

teljesítményt elért tanulók Pro Scola Nostra díjban részesülhetnek. 

 

2.10.1. Tanulói csoportok jutalmazásának elvei 

A kiemelkedő eredményt elért tanulói csoportok, közösségek, együttesek igazgatói dicséretben, 

csoportos jutalmazásban részesíthetők.  

2.11.  A tanulót megillető díjazás szabályai 

Ha az iskolai oktatás során értékek, dolgok keletkeznek, melyek előállításához a szükséges 

feltételeket az iskola biztosítja, a keletkezett érték tulajdonjogát az iskola szerzi meg. Abban az 

esetben, ha az iskola a dolog tulajdonjogát értékesíti, és ezzel bevételre tesz szert, a tanulót 50% 

díjazás illeti meg. 

2.12.  A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

Valamennyi tanulónak joga van képességei minél maradéktalanabb kibontakoztatására, 

személyiségfejlődésének támogatására. Külön figyelmet kell fordítani a valamilyen okból hátrányos 

helyzetbe került tanulókra, akiknek olyan támogató környezetre van szükségük, amely biztosíthatja 

iskolai sikerességüket.   

Iskolánk – többek között – az alábbi segítséget nyújtja számukra az esélyegyenlőség megteremtése 

érdekében:  

 kulcskompetenciák fejlesztését,  

 az oktatásban használt információs, kommunikációs technológiák alkalmazását, a digitális 

tananyagok felhasználásának elősegítését,  

 méltányos és egészséges tanulási környezet kialakítást,  
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 a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztését,  

 tapasztalat-, élményszerzésen alapuló tanulást,  

 a differenciáló módszerek alkalmazását,  

 a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók integrált 

nevelését,  

 környezettudatos szemléletű oktatás-nevelést,  

 hatékony, új tanulási módszerek elsajátíttatását és alkalmazását a tanórákon,  

 a tanulói aktivitás növelését a tanítási órákon,  

 a tanulási attitűd pozitív átformálását,  

 a továbbtanulás támogatását,  

 személyiségfejlesztést és közösségépítést,  

 partnerközpontú nevelést. 

      2.12.1. Nemzeti, etnikai kisebbségi nevelés. 

 

 Iskolánkban az oktatás formáját tekintve legfőképpen a zeneoktatás terén nyílik lehetőségünk ez 

irányú képzésre. Ha etnikai kisebbség iratkozik be a tanár törekszik arra, hogy a tananyagot a tanuló 

kultúrköréből válogassa, természetesen nem elhanyagolva a magyar zeneoktatás sajátosságait sem. 

Egyéb művészeti ágon ez irányú törekvés kibontakoztatására kevesebb lehetőség nyílik. 

       2.12.2. A gyermek és ifjúságvédelmi feladatok a művészeti iskolában 

 

 Tanulóink a legkülönfélébb iskolákból érkeznek hozzánk. (Nagyobbrészt általános és 

középiskolából.) Ezekben az iskolákban kötelező az ifjúságvédelmi felelős alkalmazása, míg a 

zeneiskolákban ilyen szakember felvétele alól a jogszabály felmentést ad. 

Ifjúságvédelmi feladatainkat oly módon látjuk el, hogy az illeszkedjék a közismereti iskolák 

rendjéhez. 

- Probléma, konfliktus megjelenése esetén először a nevelőtestületen belül keressük a 

megoldást. 

- Bevonjuk a szülőket a probléma feltárásában és az útkeresésbe. 
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- Kapcsolatot építünk a tanuló közismereti iskolájával. (Osztályfőnök, ifjúságvédelmi felelős, 

vezetők.) 

- Szükség esetén bevonjuk a problémamegoldásban a Gyermekjóléti Szolgálatot, ill. a 

Gyámhatóságot. 

 

Az ifjúságvédelmi vezetői feladatokat iskolánkban az igazgató szervezi és irányítja, a pedagógusok 

bevonásával. 
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3. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

3.1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM HATÁLYBALÉPÉSE 

A Pedagógiai Program ......... év .................. hó ........ napján a nevelőtestület általi elfogadásával lép 

hatályba, és visszavonásig érvényes. A felülvizsgált pedagógiai program hatálybalépésével 

egyidejűleg érvényét veszti a ......... év .................. hó ........ napján készített (előző) pedagógiai 

program. 

 

3.2 A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA 

A Pedagógiai Program felülvizsgálatára sor kerül jogszabályi előírás alapján, illetve 

jogszabályváltozás esetén, vagy ha módosítását kezdeményezi az intézmény nevelőtestülete, a 

diákönkormányzat, a szülői szervezet. A kezdeményezést és a javasolt módosítást az 

intézményvezetőhöz kell beterjeszteni. A Pedagógiai Program módosítási eljárása megegyezik 

megalkotásának szabályaival. 

 

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap 

 

 

............................................. 

igazgató 

P.H. 

 

3.3 AZ INTÉZMÉNYBEN MŰKÖDŐ EGYEZTETŐ FÓRUMOK NYILATKOZATAI 

 

A pedagógiai programot az intézmény nevelőtestülete ......... év .................. hó ........ napján tartott 

értekezletén elfogadta. 

 

............................................. 

nevelőtestület képviselője 

 

(Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív; a határozatképesség 

megállapítása; az elfogadás mellett, az elfogadás ellen, illetve a tartózkodó szavazók száma és 

aránya; keltezés; a jegyzőkönyv-vezető és a hitelesítők aláírása.) 
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3.4 FENNTARTÓI ÉS MŰKÖDTETŐI NYILATKOZAT 

Jelen pedagógiai programmal kapcsolatban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

25. § (4) bekezdése értelmében az alábbi, a fenntartóra többletkötelezettséget telepítő 

rendelkezések:  

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………... 

……………………………………... 

(fejezet és címmegjelölések) 

 

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap 

 

............................................. 

fenntartó  

 

(A fenntartói értesítés helye a szervezeti és működési szabályzatot jóváhagyó határozatról.) 
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JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 

A pedagógiai program elkészítésénél az alábbi jogszabályi előírások alkalmazandók:  
 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 

 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 

 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

 A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

 A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény 

 A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 

 A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Nkt. Vhr.) 

 A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) 

Korm. rendelet 

 A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben 

résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 

 A Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) 

Korm. rendelet 

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 

 A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 

 A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI 

rendelet  

 A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű 

tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet 

 A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve 

kiadásáról szóló 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet 

 A tanév rendjéről szóló mindenkori miniszteri rendelet 

 Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 


