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 „A zene egyike a legalkalmasabb eszközöknek a  

képességek általános fejlesztésére, azaz,  

az egész ember képzésére” 

/Dr. Kovács Sándor zenepedagógus/ 
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I. RÉSZ 

_____________________________________________ 

 

 
 

1. A pedagógiai program megvalósításához szükséges feltételrendszer 
 

1.1. Bemutatkozás 

 

1.1.1. Az intézmény rövid története 

 

Budapest I. kerületének történetében az alapfokú zenetanítás már a századforduló után 

elkezdődött. Az 1910-es évektől elsősorban az akkori fiú- és leányiskolák tantermeiben folyt 

hegedű- és zongoraoktatás. Az alapfokú oktatás szervezett formáját csak 1949 után nyerte el, 

amikor megalakult a Fővárosi Zeneiskolák Szervezete, melyben a központi irányításon 

keresztül körzetes felosztásban folyt az oktatás, bővülve a választható hangszerek palettájával. 

Az I. kerület a területi határain szomszédos XII. és II. kerülettel alkotott egy tanítási körzetet. 

  

1968-ban megszűnt a Fővárosi Zeneiskolák Szervezete, ekkor került sor a kerületi 

intézmények önállósodására, így az I. kerületben Fővárosi I. kerületi Állami Zeneiskola néven 

működött intézményünk, melynek évfordulóját nagyszabású rendezvénysorozattal 

ünnepeltük. 

 

1990-től – a kerületi önkormányzatok megalakulása után – Fővárosi I. kerületi 

Önkormányzati Zeneiskolára, majd 1995-től Fővárosi I. kerületi Budavári Önkormányzati 

Zeneiskolára változott intézményünk neve. 

 

A 2003 szeptemberében induló tanévben az iskola kezdeményezésére felvettük a kiváló 

magyar zeneszerző és zenepedagógus Farkas Ferenc nevét és az időközben többször 

megváltozott törvényi előírásoknak megfelelően a jelenlegi megnevezés:  

 

Budapest I. Kerületi Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola, 

rövidített névhasználatban: Farkas Ferenc Zeneiskola. 

  

Intézményünk igazgatói az önállósodástól napjainkig: 

 

   1968 – 1984    Hadik Istvánné 

   1984 – 1988    Ángyán Károly 

   1989 – 2003   Fodor Ferenc 

   2003 - 2013   Balogh Anikó 

   2013/2014-es tanév:  Kebuszek Rudolf, mb. igazgató. 

   2014-től napjainkban  Fodor Barbara 

 



8 
 

A zeneiskolák kerületi önállósodásakor (1968-ban) az intézmények legfontosabb feladata 

volt, hogy kerületük összes oktatási intézményében megteremtsék a zenetanulás lehetőségét. 

Az I. kerület általános iskoláiban és mindhárom gimnáziumában kialakítottak a zeneoktatásra 

alkalmas kisebb méretű termeket, melyeket kizárólag a zeneoktatásra használhattak, és ezek 

mellett az iskolák osztálytermeiben – azok közös használatával - is folyt zeneoktatás. 

A zeneiskola igazgatósága a Kosciuszkó Tádé utcai Általános Iskolában két kisméretű 

irodában nyert elhelyezést, majd a fenntartó önkormányzat döntése alapján 1994 

novemberében a Dezső utca 8. szám alatti önkormányzati ingatlan elkülönített részébe 

költözött, mely az átalakítás után minőségi változást hozott az iskola életébe.  

2011 szeptemberétől a tanítási helyszínek és a központ elhelyezésének átszervezésével új, 

korszerű körülményeket biztosító helyszínnel gazdagodtunk. Az akkori fenntartó, a Budavári 

Önkormányzat új épületrészt alakított ki a Lisznyai utcai Általános Iskolában, ahol az épület 

2. emeletének részbeni beépítésével 7 új, saját használatú terem, 1 könyvtárszoba és 2 

irodahelyiség került a Zeneiskola használatába. Ezzel egy időben a Zeneiskola számára 

megszűnt a Kosciuszkó Tádé utcai épület 8 tanterme, illetve a Dezső utcában is csak a 

hangversenyterem maradt zeneiskolai használatra. Hangversenyek, vizsgák és egyéb 

programok megrendezésére a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont közösségi terme ad 

lehetőséget 2011 szeptemberétől, a programjaink előtt, a sportlétesítmény igazgatójával 

történő egyeztetések után. 2013 szeptemberére sor került egy újabb terem megnyitására a 

Lisznyai utcai iskolában, mely kiváltja a Dezső utcai ingatlanban lévő hangversenytermet.  

 

Jelenleg a központon kívül, mely egyben telephely is, 4 kerületi oktatási intézményben folyik 

zeneoktatás. (feladatellátási helyek) 

 

 

1.1.2. Az intézmény földrajzi és társadalmi környezete 

 

Kerületünk a földrajzi elhelyezkedés mellett történelmi és társadalmi szempontból elfoglalt 

szerepe miatt is központnak, kiemelkedő fontosságúnak tekinthető. Az ország egyedülálló 

műemlék-együttese a „Világörökség” részeként olyan tradicionális értékeket hordoz, melyben 

elengedhetetlen szerepe és feladata van a művészetekre való nevelésnek, ezen belül az 

alapfokú zeneoktatásnak. A kerület lakosságának polgári igénye, évtizedeken keresztül való 

folytonossága biztosítja a zeneoktatásra jelentkezők stabil létszámát, garantálja a kerületben 

élők polgári értékeinek, a magyar és egyetemes kultúra értékeinek megőrzését, ápolását és 

mind szélesebb körben való terjesztését. 

 

A kerület mind lakosságát, mind területét nézve az egyik legkisebb a fővárosban, ugyanakkor 

a lakosság létszámához viszonyítva kimagaslóan magas a zeneiskolába járók száma. Ezt a 

tendenciát bizonyítja az a tény is, hogy míg óvodák, általános iskolák kerültek bezárásra és 

összevonásra az elmúlt évtizedek létszámcsökkenése miatt, addig a Zeneiskola a 20 évvel 

ezelőtti 600 fős létszámához képest továbbra is 550-560 fős létszámban tanítja a zeneiskolás 

gyermekeket.  
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Az I. kerület polgári környezetében örvendetes tény, hogy a családokban 2-3, és nem ritkán 

ennél több gyermeket nevelnek. A Zeneiskolába pillanatnyilag több mint 100 testvérpár jár, és 

a barátságos környezet, a családias hangulat, és a több évtizedes, odaadó pedagógusi munka 

eredménye, hogy sok volt növendékünk gyermeke is hozzánk jár már. 

 

A kerület nagy múlttal és hagyományokkal rendelkező oktatási intézményei igénylik a 

zeneiskola tevékenységét, lehetőségeikhez képest támogatják a működés feltételeit, és 

igénylik a Zeneiskola nyújtotta művészeti tevékenység megjelenítését. 

 

 

1.1.3. A jelenlegi helyzet 

 

A Farkas Ferenc Zeneiskola jelenleg hatályos szakmai alapdokumentumában az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma elfogadta és meghatározta az iskola feladat-ellátási és működési 

feltételeit, mely szerint az oktató-nevelő munka a zeneiskola központi épületrészén kívül 5 

telephelyen folyik, általában a befogadó iskolával közös használatú osztálytermekben.  

 

 

A 2021/2022-es tanévben az engedélyezett tanulólétszám: 560 fő 

Engedélyezett pedagóguslétszám: 28,5 fő 

 

A jelenlegi oktatási helyszínek száma nem ad lehetőséget a bővítésre, az iskolák a 

Köznevelési Törvényben előírtak megvalósításában megnövekedett feladataik miatt nem 

tudnak több teret biztosítani a Zeneiskola tanárainak és növendékeinek.  

 

Az engedélyezett tanulólétszám színvonalas oktatása a jelenlegi körülmények között 

biztosított, melyre az intézményekkel ápolt jó kapcsolat is garancia. Az elmúlt években 

sikerült az iskola új fenntartójával, a Közép-Budai Tankerület vezetésével közösen kialakítani 

egy olyan együttműködési megállapodást, melyben a zeneiskolai tanárok is teljesíteni tudják 

megnövekedett feladataikat, a befogadó iskolák mind a helyszínt, mind a tanulók zeneiskolai 

jelenlétét biztosítják. A köznevelési rendszer átalakítása, a mindennapos testnevelés, a hit- és 

erkölcstan óra bevezetése minden egyes tanévben új kihívás elé állítják az oktatási 

intézményeket teremellátottság szempontjából; és azok megoldásai a közoktatás minden 

szereplőjét közreműködésre, és kompromisszumokra ösztönzi.  

 

A növendékek művészeti-zenei nevelésében fontos szerepet játszó, tanítási órán kívüli 

programok megvalósításához megfelelő lehetőséget adnak a kerületben működő kulturális és 

egyházi intézmények, melyek hosszú évek óta biztosítják programjaink színvonalas 

megvalósítását. Az elmúlt években két fontos helyszín bérelhetősége változott meg 

nagymértékben. A Hadtörténeti Múzeum és a volt Magyar Kultúra Háza (mindkettő 200-250 

fő befogadására alkalmas) megemelkedett bérleti díjait az iskola költségvetése nem tudja 

biztosítani, ezért folyamatosan keressük a lehetőségeket az anyagi terhek enyhítésére. 

Mindemellett nem lehet a megfelelő helyszínt figyelmen kívül hagyni az iskola kiemelt 

eseményeinek megrendezésénél. Az iskola által használt legnagyobb terem is csak 56 fő 

befogadására alkalmas, míg az iskola folyamatosan a maximálisan engedélyezett 
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tanulólétszámmal működik. A Budavári Önkormányzat gyönyörű Átriumát nagyon kedvező, 

partneri áron kapjuk meg a kerületi önkormányzattól évente legalább kétszer, a kiemelt, 

nagyobb létszámú közönséget bevonzó programjaink megrendezésére. Az együttműködés 

megerősítésére, valamint a költséghatékony működés végett egyik jó minőségű hangverseny-

zongoránkat felköltöztettük az Önkormányzat épületébe.  

 

A tanulmányokhoz szükséges hangszeres ellátottság biztosított, hangszereink karbantartása és 

felújítása folyamatosan, minden évben prioritási sorrend felállítását követően történik. A 

tanításhoz szükséges kotta és tanítási segédeszközök ellátottsága megfelelő, beszerzése, 

folyamatos fejlesztése szaktanári vélemény bevonásával történik, mely a jövőben is irányadó 

kell, hogy legyen.  

 

Az elmúlt évtizedek országos és regionális tanulmányi versenyeinek számos eredménye és 

helyezése bizonyítja, hogy a Farkas Ferenc Zeneiskola az intézmények élvonalába tartozik, 

melynek továbbvitele az iskolában folyó munka egyik fontos feladata. Az intézmény továbbra 

is lehetőséget biztosít a versenyeken való indulásra, felkészítésre, és a versenyeken való 

részvételre. Ennek finanszírozása részben az intézményi költségvetésből, szükség esetén a 

szülők támogatásával történik. 

 

 

1.2.  Az intézmény működtetéséhez szükséges feltételrendszer 
 

1.2.1. Az intézmény szerepe és feladata a kerület oktatási rendszerében 

 

A zeneiskola, mint az alapfokú művészetoktatás intézménye szervesen kapcsolódik a 

kerületben fenntartott általános iskolák és gimnáziumok művészeti neveléséhez. Az 

intézményekben megvalósuló kulturális programok aktív résztvevője és kezdeményezője. A 

művészeti nevelés a kulturális értékek integrálója és szakmai garantálója. Az oktatás 

feladatrendszere, pedagógiai alapelvei, életkori sajátosságokat figyelembe vevő nevelési 

munkája kapcsolódik, szervesen beépül és kiegészíti az ott folyó nevelő-oktató munkát. Segíti 

a tanulók képességfejlesztését; egyéniségük, kifejezési képességük fejlesztését.  

 

 

A művészetoktatási rendszerével és programjainak megvalósulásával hozzájárul a kultúra 

iránti igény mind szélesebb körben való felkeltéséhez, ill. ösztönöz a kulturális életben való 

aktív részvételre, biztosítja a képzésben kiemelkedően teljesítők tehetséggondozását, 

szakirányú továbbtanulásának támogatását. 
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1.2.2. Az intézmény struktúrája 

 

 Iskolavezetés: 

Az intézmény szakmai irányításáért az intézmény vezetője a felelős, munkáját két 

intézményvezető-helyettes segíti; heti rendszerességgel értekeznek. 

 

Az intézményvezető közvetlen munkatársaival jelentési, nyilvántartási, leltárvezetési, tanügy-

igazgatási dokumentumokat készít. Felügyeli a tanárok adminisztrációs munkáját, a 

tájékoztató füzetek, az E-naplók, törzslapok pontos vezetését. 

 

Az iskolavezetés tagjai: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség 

vezetők. A munkavállalói érdekképviseletet, az intézményben működő szakszervezeti 

tagságot a választott titkár képviseli. 

A havi rendszerességgel megtartott értekezleteken az éves munkatervnek megfelelő feladatok 

előkészítő, szervező, lebonyolító és értékelési feladatokat az intézményvezető irányításával 

végzik, illetve jogosultak a felmerülő feladatok előterjesztésére. 

 

 Nevelőtestület:  

Az intézményt érintő legfontosabb nevelési és módszertani kérdésekkel foglalkozik. Dönt az 

iskola életét befolyásoló nevelési kérdésekben, a nevelőtestület tagjainak továbbképzési 

tervéről. A munkaközösségekben szervezett egységes nevelést-oktatást végzi, az egységesen 

kialakított helyi tanterv alapján. Rendszeresen megtartott értekezleteken határoz az iskola 

pedagógiai működésének mikéntjéről. 

 

Zenetanáraink délutáni munkarendben tanítanak, a közoktatási intézmények munkarendjéhez 

igazodva. 

 

 Pedagógiai munkát segítő alkalmazottak: 

Az intézményben két iskolatitkár segíti a napi feladatok és adminisztrációs munkák 

elvégzését. Az iskolatitkárok előkészítik azokat a dokumentumokat, melyek az intézmény 

adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítik, előkészítik az intézmény által kiadott hivatalos 

igazolásokat, stb. 

 

A zeneiskolában saját használatú könyvtár működik, melynek kotta-, szakkönyv- és 

hangszerállományát a könyvtáros gondozza. 

 

Zongoráink, pianínóink karbantartását egy, megbízási szerződéssel foglalkoztatott 

hangszerkarbantartó végzi, az irodai dolgozók informatikai eszközeinek karbantartásáról egy 

– szintén megbízással rendelkező – rendszergazda gondoskodik. 

 

 Tanulók közössége: 

Az intézmény tanulói 12 évfolyamon vesznek részt az oktatásban. Ebből és más specialitásból 

adódóan a tanulók átlagéletkora igen eltérő: az alig 6 évestől 25-26 évesig is terjedhet, hiszen 
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a magánének oktatás kezdése biológiai érettséghez kötött, így van, aki 18 évesen kezdi 

alapfokú tanulmányait. Az intézmény 5 telephelyen működik, így folyamatosan szervezett 

diákéletről nem beszélhetünk. Az azonos tanárhoz járók „osztályközössége” elegendő a közös 

programok szervezéséhez. 

 

 Szülők közössége: 

Az intézmény speciális tanítási formájában a szülők kapcsolattartása heti rendszerességgel 

történik, sokan kísérik gyermekeiket a tanítási órákra. A szülők Szülői Szervezetet hoztak 

létre, melyben a zeneiskolánkban oktatott hangszeres tárgyat tanuló növendékek szülei -

hangszerenként - egy-egy fővel képviseltetik magukat. Emellett az Intézményi Tanácsba, 

munkájába is delegálták képviselőjüket. 

 

 Az iskola működését biztosító dolgozók: 

Az intézmény székhelyén a tisztaságról egy félállású takarító gondoskodik. Karbantartóval az  

intézmény külön nem rendelkezik, az adódó, ilyen jellegű feladatok ellátásához a székhelyen 

működő Lisznyai utcai Általános Iskola karbantartójától kérünk és kapunk segítséget. 

 

A Zeneiskola feladat-ellátásához szükséges telephelyei intézményi bontásban, oktatott 

tantárgyakkal: 

 Zeneiskola Központ és Lisznyai u.-i Általános Iskola (1016 Bp., Lisznyai u. 40-42.): 

  szolfézs   énekkar 

  zeneirodalom   gitár 

  hegedű    korrepetíció 

  zongora   furulya 

  cselló    fuvola 

  hárfa    magánének 

  vonószenekar   trombita 

 Batthyány Lajos Általános Iskola (1015 Bp., Batthyány u. 8.) 

    szolfézs   klarinét 

    zongora   furulya 

    fuvola    énekkar 

    hegedű    korrepetíció 

 Budavári Általános Iskola (1012 Bp., Tárnok u. 9-11.) 

    szolfézs   hegedű 

zeneirodalom   brácsa 

    zongora   korrepetíció 

    gitár 

  Szt. Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium (1012 Bp., Kosciuszkó T. u. 3.) 

    szolfézs, 

    zeneirodalom 

zongora 

hegedű 
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 Kosztolányi Dezső Gimnázium (1012 Bp., Attila út 135-137.) 

fuvola    nagybőgő 

 hegedű    brácsa 

 cselló    korrepetíció 

 gitár 

  zongora 

Az egyes iskolákkal való kapcsolattartást, szervezést az ún. tagozatvezetők végzik. 

 

 Partnereink: 

A kapcsolattartás és együttműködés meghatározó területei és intézményei: 

 Közép-Budai Tankerület, mint fenntartó és üzemeltető 

 Az országos művészti szervezetek: Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák 

Szövetsége 

 A kerület és a főváros oktatási és kulturális intézményei, művészeti 

szakgimnáziumok, egyetemek 

 Szülői Szervezet 

 Kerületi kulturális művészeti egyesületek 

 Budavári Önkormányzat 

 Idősek Otthona 

Partnereinkkel a kapcsolatot a honlapon, e-mailben, telefonon tartjuk. 

1.2.3. Szakmai feltételek 

 

Az intézmény pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottai rendelkeznek a 

művészeti tárgyaknak megfelelő felsőfokú végzettséggel, melyet a Kt.18.§ (k) bekezdése 

meghatároz. Az utóbbi években egyre inkább jelen lévő tanárhiány a zeneművészetbe is 

begyűrűzött, ezért fontos a felsőfokú oktatási intézményekkel történő kapcsolattartás, a 

meglévő kapcsolatrendszeren keresztül a végzős hallgatók nyomon való követése.  

Az intézmény szakmai vezetése támogatja a magasabb képzést igénybevevők továbbtanulását, 

és a törvényi előírások megváltozásából fakadó – előtte nem meglévő – újabb szakképesítést 

megszerezni kívánók posztgraduális képzését. 

A tantestület tagjainak végzettsége:  

 egyetemi végzettség   19 fő 

 főiskolai végzettség   16 fő 

 ebből szakvizsgázott pedagógus  3 fő 

A pedagógusok a törvényben előírt továbbképzési kötelezettségeinek eleget tesznek az 

akkreditált tanfolyamokon, az előre tervezett továbbképzési ütem szerint, melyek elvégzését 

tanúsítvánnyal igazolják.  

Pedagógusaink részt vesznek szakmai fórumok és a munkaközösségek munkájában, 

pedagógiai, szakmai fejlődésük érdekében igénybe veszik a szaktanácsadók segítő munkáját, 

melyben az iskola vezetősége támogatást nyújt.  
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„Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: 

Alattad a föld, feletted az ég, benned a létra.” 

/Weöres Sándor/ 

 

2. Az intézmény nevelési programja     

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

feladatai, eszközei, eljárásai 

 
2.1.1. Az alapfokú művészetoktatás célja és feladata 
 

A gyermekeknek, tanulóknak joga, hogy adottságaiknak, képességeiknek, érdeklődésüknek 

megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljenek, képességeikhez mérten tovább tanuljanak, 

valamint tehetségüknek felismerése és fejlesztése érdekében alapfokú művészetoktatásban 

vegyenek részt. A művészetoktatás fontos szerepet tölt be a nemzeti hagyományok 

ápolásában, a nemzeti értékek megőrzésében, a különböző kultúrák iránti nyitottság 

kialakításában. 

 

Az alapfokú művészetoktatás követelménye a művészeti-kulturális műveltség azon 

továbbépíthető alapjait tartalmazza, amelyeket ezekben az intézményekben elsajátíthat 

minden tanuló. 

 

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja keretében folyó zenei 

nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek 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. 

 

A zeneoktatás a különböző zenei műfajok sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait 

ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának 

gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel. 
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2.1.2. Az oktató-nevelő munka pedagógiai alapelvei  

 

 

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

hagyományait közvetítő, innovatív szemléletű iskola működtetése. 

Profilunk változatlanul a klasszikus zenei hagyományokra épülő zenei képzés, Kodály Zoltán 

szellemének folytatása, hozzáigazítva a kor követelményeihez. 

 

Az alapfokú művészetoktatás intézményeiben – leghangsúlyosabban a zeneművészeti oktatás 

tevékenységében, ahol a hangszeres órákon egyéni oktatás folyik – oktató pedagógusnak 

érzékelnie és érzékenyen reagálnia kell a növendékek lelki, pszichikai állapotára; segítséget 

nyújthat problémáinak megoldására, elősegítheti az életkori sajátosságok által előidézett 

esetleges feszültségek oldását, mindig szem előtt tartva a tanuló érdekeit. Kihasználva az 

egyéni oktatás nyújtotta előnyöket, a pedagógusnak lehetősége van a tanulók 

személyiségének, szocio-kulturális hátterének – elsősorban megfigyelésen alapuló – 

mélyreható megismerésére, (beszélgetés, kapcsolattartás a szülőkkel, kollégákkal). Fontos, 

hogy a tanár soha ne lépje túl a pedagóguskompetenciák határait. 

 

A zenetanítás speciális pedagógiai eszközeivel hozzájárul a tanuló teljes értelmi, érzelmi, 

erkölcsi fejlődéséhez, megerősíti azokat az irányvonalakat, melyeket az iskola a szülő 

egyetértésével és együttműködésével választ ki gyermeke személyiségének kiteljesítéséhez.  

 

Az egyéni és csoportos foglalkozások során olyan iskolai környezetet, légkört alakítunk ki, 

mellyel ösztönzést, támogatást, bizalmat biztosítunk, szem előtt tartva növendékeink egyéni 

képességeit a tanulás folyamatában. 

 

Értékelési szempontjaink konstruktív jellegűek, mint mindenkinek, a növendéknek is 

megengedett, hogy hibázzon, s azt a tanulás, fejlődés részeként kezeljük. 

 

Pedagógiai alapelveink eszményeiben olyan tanulók képe él, aki a közös családi és művészeti 

nevelés eredményeképpen egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat: 

 

 humánus, 

 erkölcsös, 

 fegyelmezett, 

 kötelességtudó, 

 érdeklődő és nyitott, 

 kreatív és alkotó, 

 becsüli a szorgalmas tanulást, a munkát, 

 képes a problémák érzékelésére és megoldására, 

 gyakorlatias, 

 van elképzelése a jövőjét illetően, 

 védi környezetét,  

 becsüli a tudást, aktívan vesz részt a tanulásban, 

 ismeri, tiszteli, óvja, ápolja: 
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 nemzeti kultúránkat, 

 művészeti ágakban rejlő esztétikumot, 

 más népek értékeit és hagyományait, 

 társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik az emberi és a természeti 

környezetben, 

 ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartási formákat, 

 ismeri és betartja a különféle a különféle közösségek (család, iskola, 

társadalom) együttélését biztosító szabályokat, 

 ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció 

elfogadott formáit és módszereit, 

 viselkedése udvarias, 

 társaival együttműködik, 

 szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli, 

 képes szeretetet adni és kapni, 

 szereti hazáját, 

 megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket, 

 szellemileg és testileg is egészséges, edzett, 

 egészségesen él, 

 a fenntarthatóság értékrendje szerint környezettudatosan viselkedik, 

 pozitív életszemlélet jellemzi. 

 

 

Tudjuk, hogy ezen tulajdonságok mindegyikét nem vagyunk képesek kialakítani minden 

egyes tanuló személyiségében. Pedagógusaink mindennapi nevelő és oktató munkája azonban 

arra irányul, hogy a lehető legtöbb diákunk rendelkezzen végzős korára minél több, itt 

felsorolt személyiségjeggyel. 

 

A tanulóknál fentebb vázolt kép gyakorlatban történő megvalósításához elengedhetetlenül 

szükséges, hogy a pedagógus reális önismerettel rendelkezzen. Igyekezzen magában olyan 

tulajdonságokat kifejleszteni, melyek alkalmassá teszik a visszajelzések befogadására, a 

szülőkkel, kollégákkal való konstruktív kommunikációra. 

 

Az oktatás színvonalának megtartása, fejlődése érdekében a differenciálás elvét, az 

individuális oktatási formát kívánjuk érvényesíteni. 

 

Alapelveink: 

 Komplexitás és személyiségközpontúság elve: 

 egyéni, képességek felmérése 

 egyénre szabott tervezés, oktatás és értékelés 

 a gyermek személyisége jelenti a pedagógiai tevékenység kiindulási, 

vonatkoztatási, összehasonlítási és ellenőrzési pontját. 

 

A nevelés az egész személyiségre irányul, így nem szeparálódhat el a képességterületek 

gyakorlása; az egész személyiséget komplexen közelítjük meg. Ehhez szükséges 
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pedagógusaink magas szintű felkészültsége. A személyiség-orientáltság a pedagógusaink 

személyiségére is vonatkozik. 

 

 Interakció és kommunikáció elve: 

Az interakció és a kommunikáció legfontosabb jellemzője a kölcsönösség. Egy interaktív 

kapcsolat és a kommunikáció soha nem lehet egyoldalú folyamat. A nevelés-oktatásban ez azt 

jelenti, hogy mindkét fél hatást gyakorol a másikra. A kölcsönösség szoros kapcsolatban áll 

egy tevékenység sikerével. 

 

 Kooperáció elve: 

A pedagógus, a szülők és a növendékek együttműködnek. A pedagógus nem a gyermeken 

végzi pedagógiai tevékenységét, hanem a gyermekkel közösen vesznek részt a tanulási-

tanítási folyamatban. Ez a folyamat akkor kooperatív, ha minden résztvevő felelősnek érzi 

magát az előre kitűzött cél érdekében. 

 

 Differenciálás és individualizáció elve: 

A differenciálás egyik lehetséges szervezeti formája az individualizálás, az egyéni tanulás. 

Intézményünkben ennek elsősorban a tervezésben van döntő jelentősége. A gyermek 

képességeinek felmérése után az oktatás az általános módszerek és alapelvek mentén, egyéni, 

individualizált tanterv szerint zajlik. A célkitűzésektől a didaktikai-metodikai elemek 

kiválasztásán, a feladatok megvalósításán keresztül az értékelésig, minden folyamatnak 

egyénre szabottnak kell lennie. 

 

 Esélyegyenlőség elve: 

 Kiemelten törődünk azokkal a gyerekekkel, akik valamilyen hátránnyal kezdik 

nálunk a zenetanulást. 

 A rossz körülmények között élő tanulók gyakorlási nehézségeire megoldást 

keresünk iskolai hangszer kölcsönzésével, illetve a lehetőségekhez mérten a 

Zeneiskola Központi épületében történő gyakorlóterem biztosításával.1 

 A fenntartó rendeletében meghatározott mértékben térítési díj és tandíj-

kedvezménnyel támogatjuk a rászorulókat. 

 A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók térítési díjmentesen vehetik igénybe 

a zeneiskolai oktatást. 

 A tanulási zavarokkal küzdő tanulóknak pedagógusaink szükség esetén 

korrepetálási időt biztosíthatnak.2 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
1 

Lehetőségekhez mérten = a termek kihasználtságától függően, igazodva az intézmény nyitva tartásához. 
2 A pedagógus tanítással lekötött munkaidő-keretén belül. 
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2.1.3. Az intézmény kiemelt céljai 

 

A zeneiskola igazgatósága és szakmai vezetése kiemelt célként jelöli ki a tantestület 

pedagógusai számára az alábbiakat: 

 

 A magyar és egyetemes zenekultúra terjesztése érdekében a zeneiskolába jelentkező, 

zenét tanulni vágyó fiatalok – lehetőség szerinti – minél nagyobb számban való 

felvétele, kiemelt fontosságot tulajdonítva az I. kerületi fiatalok zenetanulására. 

 

 A kerületi amatőr muzsikálás terjesztése-támogatása, ezen belül a zeneiskola 

együtteseinek zavartalan, folyamatos és színvonalas működésének biztosítása, és a 

kerület kulturális életébe való szerves beépülésének támogatása. 

 

 A zenei tevékenység, illetve a zeneiskola közösségformáló, megtartó erejének 

fokozása, a fiatalok zenei technikai szintjének minél magasabbra emelése, mely 

lehetőséget ad a későbbi idők önálló munkájára. 

 

 A zenei tehetség korai felismerésének és szakirányú képzésének elősegítése, a zenei 

pályára készülők magas szintű szakmai felkészítése, pályára irányítása. 

 

 Az iskolában tanuló ifjúság nemzeti identitástudatának megalapozása és fejlesztése a 

régmúlt és a jelen zenei kultúrájának átadásával. Az iskola a tanítási órák keretein 

belül és az általa szervezett programjaiban kiemelt szerepet szentel a magyar kultúra 

népzenei és műzenei örökségének jelenlétéhez. Az iskola névadójának szellemi 

hagyatékának ápolása és terjesztése, a kiemelt iskolai programokon való állandó 

jelenléte, hagyományteremtő megemlékezés a zeneszerző évfordulóján. 

 

 A zeneiskola jelenlegi lehetőségeihez mérten is adjon alkalmat és helyet a 

társművészetek mind szélesebb (zenével közös) bemutatkozására, így a művészetek 

egységében szolgálhatja a művészeti nevelés céljait. 

 

 

2.2. A személyiségfejlesztés feladatai 

 

A személyiség formálásában az örökletes adottságokon túl a környezet kultúrájának, 

normáinak, elvárásainak is jelentős szerepe van. A művészeti alkotás során kifejezetten előnyt 

jelent, hogy a gyermekekkel egyénileg, illetve kis létszámú csoportokban foglalkozhatunk. 

Erős, személyes kötődés alakul ki, mely meghatározó a tanuló fejlődésében. 

 

A gyermekek kezdeti motivációja gyakran a tanár személyiségén alapszik. Később ezt 

megerősíti vagy gyengíti a kontaktus alakítása, az elvárásoknak való megfelelés 

eredményessége. A közösségfejlesztés során a társakhoz való kötődést, alkalmazkodást, 

összetartozás érzését, illetve a közösen elvégzett eredményes munka elégedettségét 
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tapasztalják meg tanítványaink. Az erős kötődés a tanár személyiségéhez, és a pedagógus-

gyermek viszony jelentősen befolyásolja a tanulás eredményességét, valamint a tanulók 

személyiségfejlődését. Megnő ezért a pedagógiai vezető és a munkáltató felelőssége a 

pedagógusok alkalmazásában, munkájának ellenőrzésében. 

 

Fontos feladataink a személyiség fejlesztése során: 

 

 Alkotói pedagógiai klíma megvalósítására törekszünk, melynek jellemzői: tapintat, 

bizalom, megértés, türelem, igazságosság. 

 Pozitív megerősítés, a motivációs bázis támogatása élményekkel, helyes kritikával, 

értékeléssel. 

 A sikerek és kudarcok közös feldolgozása és megbeszélése a szülők bevonásával. 

 A helyes gyakorlás megtanítása, fejlesztése, motiválása. 

 Az önkifejezés, nyitottság és mások elfogadásának fejlesztése. Az alkotás által 

elérhető öröm, élmény feldolgozása. 

 A növendékek helyes önértékelésének előmozdítása. 

 A gondolkodási képesség, testi-lelki egészség gondozása. 

 A szereplési szorongás leküzdésének segítése. 

 Sajátos eszközeinket felhasználhatjuk a kapcsolatteremtési képesség fejlesztésében. 

 A tehetségek fejlesztését kiemelten kezeljük, melyhez motivációs tényezőket 

biztosítunk: kíváncsiság, érdeklődés, szorgalom, kitartás, tudásvágy. 

 

A művészetoktatásban rejlő személyiségfejlesztő, értékteremtő tulajdonságok, készségek 

kialakításával, elsajátításával el kell érni, hogy a tanulók sajátos, speciális művészeti 

ismeretekkel, készségekkel rendelkezzenek, melyek lehetővé teszik az alkotó tevékenységgel, 

az interpretálással együtt járó pozitív élmények átélését. Célunk, hogy olyan magatartási 

attitűdökkel és szokásokkal rendelkezzenek, melyek biztosítékot jelentenek arra, hogy a 

tanulóban kialakult nyitottság, esztétikai érzékenység nem szakad meg az alapfokú 

művészetiskolai tanulmányok befejezésével, hanem felnőtt korban is kulturális igényükké 

válik.   

 

 

2.3. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

 

A közös éneklés, kamarazenélés, az együttesekben való részvétel, a közös alkotói munka 

kiemelkedően fontos szerepet játszik az egyén és a közösség kapcsolatának, egymásra 

hatásának fejlesztésében, a közösséghez való alkalmazkodás, a szocializáció tudatos 

alakításában. Az önismeret, a különbözőségeink elfogadása alapvető érték. Az egyéni érdek 

alárendelése a közösségnek, valamint a közösség részéről az egyéni munka eredményeinek 

elismerése, ennek fejlesztése a művészeti tevékenységbe beágyazottan jelenik meg. 

 

A csoportokon belül fontos az egymás iránti felelősség fejlesztése, erősítése. A tudatos és 

fegyelmezett alkalmazkodás vállalásával fejleszti a csoport együttes gondolkodását. A hibák 

közös kijavítása, a bírálat hozzájárul a felelősségtudat erősítéséhez. 
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Intézményünkben az egyéni oktatásmód sajátosságaiból adódóan különböző 

tanulóközösségek léteznek: 

 

Az egy tanárnál tanuló növendékek: 

 

A közösségfejlesztés legegyszerűbb módja a tanár összes növendéke számára megrendezésre 

kerülő közös órák és koncertek (tanévenként min. egy alkalom), melyek alkalmával a tanulók 

megismerkedhetnek egymással, megismerhetik egymás, a zenéről kialakított véleményét, 

gondolatát. Ezek a vidám, családias hangulatú órák, koncertek örök emlékűek lesznek és 

közösséggé kovácsolják a különböző életkorú tanulókat. 

 

Az azonos hangszert tanuló növendékek: 

 

Az egyes tanszakok közös órát, közös koncertet szervezhetnek, ahol egyénileg is játszhatnak a 

növendékek, de ezekre az alkalmakra szakmai kisegyüttesek is szerveződhetnek. Elsősorban 

duók, triók, de egyes hangszereken kis zenekarok is létrejöhetnek, pl. gitárzenekar, 

fuvolazenekar, furulyazenekar stb. 

 

Kamaracsoportok, zenei együttesek: 

 

Intézményünkben állandó kamaracsoportok is tevékenykednek, illetve működnek állandó 

együttesek is, nem feltétlenül azonos hangszereken játszó növendékekből. A zenei együttesek 

különböző tanszakok közötti együttműködés eredményeképp jönnek létre. Az iskolai 

kamaracsoportok, együttesek munkájának vezetői felelősséggel, és alapos ismeretekkel 

felkészülve vezetik az ott folyó munkát; példamutató személyiségük, szakmai 

elkötelezettségük példaértékű a résztvevők számára. Az együttesek munkájában magukba 

foglalják a már iskolánkban végzett, de visszajáró növendékeket is, akik ragaszkodása és 

elkötelezettsége példát mutat a fiatalabbak számára. 

 

Intézményünkben működő együttesek: 

 

 Vonószenekar 

 Fuvolaegyüttes 

 2013 szeptemberében alakult a kisebb növendékek részvételével a „Tücsökzenekar” 

 2016 szeptemberében útjára indult a „Kicsinyek Kórusa”, 2020-tól Wolfies Kórus 

 2019 szeptemberében megalakult a Fúvószenekar 

 

A különböző koncertekre, versenyekre létrejövő „alkalmi” együttesekben lehetőség nyílik, 

hogy a tanulók új ismeretségeket, barátságokat kössenek. 

 

On-line közösségek: 

A pedagógus létrehozhat on-line közösségeket a növendékei, illetve azok szülei számára (pl. 

levelező lista, facebook csoport), amelyen keresztül javaslatokat tehet az interneten fellelhető 

színvonalas hang- és videófelvételek használatára, valamint lehetőséget adhat arra, hogy 
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ezekkel kapcsolatban növendékei elmondják benyomásaikat. Emellett felhívhatja a figyelmet 

olyan értékes kulturális programokra (pl.koncertek, kiállítások), amelyek látogatása segít a 

tananyag élményszerűbb elsajátításában. 

 

 

2.4. Tehetséggondozás és képességfejlesztés 

 

Intézményünk 2017-től a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által Akkreditált Kiváló 

Tehetségpont. 

 

A zeneiskolában folyó oktató-nevelő munka kiemelt területe a tehetséggondozás, 

képességfejlesztés. Az iskola beiskolázási módja (két évfolyamos zenei előkészítő osztályokat 

oktat az általános iskolákban) megadja annak lehetőségét, hogy a tehetség korai felismerése 

után a kiemelkedő adottságú gyerekek (főtárgy 2. évfolyamától) emelt óraszámban fejlesszék 

képességeiket. A hangszeres és elméleti szakok „B” tagozatos növendékeit kellő 

tapasztalattal, szakmai hozzáértéssel és felkészültséggel oktatják tanáraink. Az iskola vezetése 

mind óraszámban, mind egyéb feltételekben kiemelten támogatja ezen növendékek szakmai 

fejlődését. 

 

A tehetséges tanulók mind a képességek, mind a viselkedés, a magatartás terén eltérnek az 

átlagtól. A tehetséges gyermekek nem egyformák. Legfontosabb személyiségjegyük az 

eredetiség. A kreatív gyermekekre általában magas fokú tudásvágy, kíváncsiság, belső 

teljesítménykényszer, nagyfokú autonómia, önbizalom, szabadabb kommunikációra való 

törekvés, csökkentett mértékű alkalmazkodás, az elnyomás és a korlátozás elleni védekezés 

jellemző. 

 

A tehetséggondozásban nincs bevált, egyetlen jó út, módszer, mely minden gyermek számára 

járható. Egyénenként szükséges meghatározni minden egyes gyermeknél a tehetséggondozás 

menetét, idejét, módját, eszközeit.  

 

Intézményünkben miután realizáltuk a gyermek tehetségét, hangszeres főtárgyból „B” 

tagozatra irányítottuk, ahol emelt óraszámban folytathatja tanulmányait, az elméleti tárgyból 

megkeressük számára a legmegfelelőbb, „minőségi” csoportot. A tananyagot egyéni 

képességek szerint gazdagítjuk, dúsítjuk számára: teherbírásához, motivációjához és tanév 

közbeni fejlődéséhez folyamatosan igazítva az elsajátítandó feladatokat. 

 

A kiemelkedő tehetségű növendékek számára az átlagnál több szereplési, bemutatkozási, 

lehetőséget biztosítunk; hangversenyeken, fesztiválokon, versenyeken mutathatják meg 

tehetségüket és próbálhatják ki magukat, hogy a pályára való készülés során a kellő repertoár 

mellett a szereplési rutinban is jártasságot szerezzenek.  

 

Mivel kis létszámban vannak jelen „B” tagozatos növendékek intézményünkben, így az 

elméleti tárgyaknál nem indítunk évfolyamonként emelt szintű szolfézs csoportot. Több 

évfolyam összevonásával hozunk létre kis létszámmal működő „B” tagozatos, ún. beiskolázó 

szolfézs csoportot, ahol jól képzett, elhivatott pedagógusaink különös gondot fordítanak a 
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zenei írás-olvasás képzés elsajátíttatására, a középfokú felvételi rendszer követelményeit szem 

előtt tartva. A heti két óra csoportos képzésen túl egyéni konzultációk alkalmával segítik, 

biztosítják tanáraink a személyre szabott haladást. 

  

A már zenei pályára került volt növendékek mindig szívesen tesznek eleget „indító” iskolájuk 

meghívásának, és szerepelnek a zeneiskola kiemelt fontosságú hangversenyein, 

személyiségükkel is példázva az iskolában folyó oktató-nevelő munka magas színvonalát. 

A zeneiskola elsősorban a középfokú zenei tanulmányok megkezdésére készíti fel tanulóit, de 

a továbbtanulás irányai szerteágazóak: 

 

 zeneművészeti szakgimnáziumok hangszeres és elméleti tanszakjai és előkészítő 

tagozatai 

  a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem előkészítő tagozata 

  zeneművészeti egyetemek tanszakjai 

  egyéb pedagógiai egyetemek ének-zene társított tagozatai.  

 

 

2.5. Stratégiák a művészetoktatás fejlesztésére és kibővítésére 

 

2.5.1. Az intézmény jelenlegi oktatási területei 

 

Intézményünk a kerület általános iskoláiban és gimnáziumaiban fejti ki művészetoktatási 

tevékenységét. Ebből fakadóan ezen intézmények tanulói járnak túlnyomó többségben a 

zeneiskola tanítási óráira is. A zeneiskola vezetése nem hagyhatja figyelmen kívül a kerületre 

jellemző, de országos tendenciákat is mutató, az általános és középiskolákban tapasztalható 

változásokat, melyek követésére eddig is megtette a lépéseket. 

 

A „tanulói feltételek” adatainak százalékos arányából is kitűnik, hogy a megfelelő, stabil 

tanulói létszám a zeneiskola részére annak ellenére is adott, hogy az utolsó tizenöt évben a 

kerület közoktatási rendszere nemcsak számadataiban, hanem tendenciáiban is erősen 

megváltozott. A hat és nyolc osztályos gimnáziumok megjelenése, a tanköteles gyermekek 

számának drasztikus csökkenése és az egyéb társadalmi tényezők befolyása mind károsan 

érintette a hagyományosan nyolc évfolyammal működő általános iskolákat, melyekre épült és 

épül a zeneiskola tizenkét évfolyamon keresztül tartó oktató-nevelő munkája. 

 

Növendéklétszámunk stabil, a maximalizált 560 tanuló közelében jár, melynek záloga a 

kiválóan felkészült pedagógusaink szakmai munkájaként végzett minőségi, gyermekközpontú 

nevelés-oktatás. 
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Növendéklétszámunk alakulása az utóbbi tanévekben: 

 
 

2.5.2. Az intézmény tevékenységi körének fejlesztési lehetőségei 

 

A zeneiskola vezetése és tantestülete folyamatosan keresi tevékenységi körének fejlesztési 

lehetőségeit. A fentiekben vázolt tendenciák magukban hordozzák a megújulás és változás 

szükségszerűségét. A fejlesztés lehetősége korántsem hagyatkozhat pusztán az iskolában 

tanított tanszakok bővítésére. 

 

Elsődleges feladat az iskolában folyó munka mind szélesebb körű megismertetése a 

legkülönbözőbb információs csatornákon keresztül. Egyedinek és beazonosíthatónak kell 

lennie a „fogyasztói társadalom” széles kínálatának palettáján a már meglévő információs 

lehetőségek mellett újabbak után kutatva. Értékrendjében, szakmai munkájában olyan példát 

kell mutatnia, mellyel bebizonyítja meglétének és fenntartásának fontosságát. 

 

2.5.3. A fejlesztési program célja és megalapozása 

 

Az intézmény fejlesztési programjának célja, hogy a kerület köznevelési rendszerébe 

illeszkedve fejtse ki mind szélesebb körű tevékenységét, segítse a kerület kulturális, 

művészeti életének fejlődését, őrizze és ápolja a kerület zenei életének hagyományait, 

tevékenységével egészítse ki és emelje az ott működő oktatási intézményeinek kulturális 

nevelésének színvonalát. 

 

Az intézmény szakmai irányítása minden lehetőséget felhasznál arra, hogy az iskolában folyó 

oktató-nevelő munka színvonalát megtartsa és emelje. Ennek szakmai garanciája 

pedagógusaink magas fokú képzettsége. Célunk, hogy a pedagógusok szakmai 

továbbképzéseken, munkaközösségi foglalkozásokon elsajátított ismereteiket építsék be 

oktatási munkájukba, hasznosítsák pedagógiai tevékenységükben. 

 



24 
 

A célok megvalósításának megalapozása részben már elkezdődött és ma is folyik. Az 

intézmény sajátos, egyedi arculatának kialakítására a 2003/2004-es tanévben hangverseny-

bérlet formájában koncertsorozatot szerveztünk. Első lépésként a zeneiskola évi „rendes” 

koncertjeit fűztük egybe, melynek ingyenes meghívójának megtervezésénél kialakítottuk a 

zeneiskola megjelenésének arculatát. A Várnegyed c. kerületi újsággal rendszeres a kapcsolat, 

a zeneiskola eseményeiről tudósítás és cikk formájában folyamatosan tájékoztatjuk a kerület 

lakosságát. A „Helyi téma” megkülönböztetett figyelemmel kíséri munkánkat, rendszeresen 

tudósít az iskolában történő eseményekről. 

 

Kották, hanganyagok 

Az iskolai könyvtár kérdése részben megoldódott, szakképzett könyvtáros pedagógus látja el 

a munkát. Ennek ellenére a könyvtár igénybevételéhez alapfeltétel lenne a külön helyiség, 

mely jelen körülmények között nem kivitelezhető. A folyamatos bővítés azt célozza meg, 

hogy a növendékek számára kölcsönözhető kottákkal enyhítsünk a szülők anyagi terhein, a 

szakmai teljesség biztosításával. Ebben a folyamatban naprakészek vagyunk. 

 

Hangszerpark 

Az intézmény hangszerállományának karbantartása és bővítése folyamatos. A zongora 

tanszak ellátottsága megfelelő: minden hangszeres teremben van zongora vagy pianínó, 

karbantartásuk folyamatos. 2006 őszén új hangverseny-zongora beszerzésére került sor, hogy 

a hangverseny teremben megbízható új hangszer álljon rendelkezésre. 2015 tavaszán 

használatba kaptuk Petrovics Emil zeneszerző zongoráját, mely szintén a koncertteremben 

került elhelyezésre. A Kodály-Program keretében kaptunk pianínókat, mely következtében 

régi, elhasznált, minőségi hangszeres oktatásra már kevésbé alkalmas zongorát tudtunk 

ajándékozni a kerület egyik általános iskolájának és gimnáziumának. Egy elektromos 

zongorával is gazdagodtunk, mely a külsős programjainkat segítheti majd, ahol esetleg nincs 

lehetőség zongora felállítására. 

A vonós hangszerek állományában minőségi változást hoztak az újonnan beszerzett hegedűk 

és csellók, a fejlesztés fontos szempontja, hogy csak megbízható minőségű hangszerek 

kerüljenek megvásárlásra. A fúvós tanszak hangszerellátottsága megfelelő, de az oda 

jelentkezők magas száma és a 2019-ben beindított fúvószenekar mindenképpen indokolja a 

folyamatos bővítést.  

 

Testvérkapcsolatok 

Intézményünk növendékei számára fontos, építő hatású a kapcsolatteremtés és –ápolás más 

kultúrákkal. A testvérkapcsolataink megvalósításához szükséges feltételek biztosítása fontos a 

megvalósuláshoz: hangszertartozékok, kották, egyen öltözék, jogdíjak, útiköltség, protokoll 

ajándék, vendéglátás stb. A kapcsolódó programok megvalósíthatósága függ a fenntartó által 

jóváhagyott éves költségvetéstől. 
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Szakmai kurzusok, előadások 

Intézményünk kiemelt célja a tehetséggondozás. Ennek keretiben fontos segítség 

pedagógusaink és növendékeink részére szakmailag elismert pedagógusok előadásaiból 

és/vagy híres előadóművészek koncertjeiből összeállított kurzusok intézményünkben történő 

megrendezése. Pedagógusaink számára fontos a mai kor kihívásainak kezeléséhez szükséges 

zenepedagógiai munkát segítő előadások szervezése (Kovács-módszer, pszichológiai 

tematikájú előadások).   

A megbízott szakemberek díját biztosítani szükséges. A kapcsolódó programok 

megvalósíthatósága függ a fenntartó által jóváhagyott éves költségvetéstől. 

 

 

Növendékek, tanárok jutalmazása 

A kétévenként megrendezendő házi fesztiváljaink díjazottjainak méltó jutalmazása, a 

meghívott zsűritagok munkájának elismerése fontos. 

 

2.5.4. Innovatív, minőségi szemléletű intézmény 

 

Napjainkban elengedhetetlenül szükséges, hogy az iskolában konvertálható tudást 

szerezzenek a növendékek „minőségi oktatás” keretében.  

A működés és a teljes környezet számbavétele után a minőségi elv következetes 

alkalmazásával kívánjuk elérni iskolánk hatékonyabb működését. Ennek érdekében minden 

érdekeltet – fenntartót, a telephelyek intézményeit, tanárokat, szülőket, tanulókat – be kell 

vonni e célok megvalósításába.  

 

A mindennapok gyakorlatában érvényesülnie kell az újító, alkotó folyamatoknak, melyek 

pozitív irányú, gazdagító változásokat hoznak intézményünk oktatás-nevelés rendszerében,  

tanulóink tanulmányi eredményeiben, pedagógusaink nevelési-oktatási kompetenciáiban.  

 

A cél eléréséhez fontos szerepe van pedagógusaink továbbképzésének. 

 

2.5.5. Minőségbiztosítás 

 

A belső önértékelési rendszer elsősorban a tanszaki–, munkaközösségi munkához 

kapcsolódik. Tanév elején a tanszakok közösen alakítják ki éves munkatervüket, amely az 

előző évértékelő, összegző, írásos tapasztalatokra épül. A munkatervek tartalmazzák az adott 

tanév önértékelési tervét. 

 

Az oktató-nevelő munka eredményvizsgálatának szempontjai:  

 intézményi önértékelés 

 az óralátogatás tapasztalatai,  

 szakértői értékelések, jelentések,  
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 a bemutatókon, hangversenyeken szerzett benyomások,  

 szakmai tanszakvezetői vélemény,  

 tehetséggondozás,  

 tanszaképítés,  

 a zenei versenyeken, fesztiválokon való részvétel, megmérettetés 

 a közösségi munkában vállalt feladatok és azok teljesítésének színvonala, 

  a szakmai munkához szorosan kapcsolódó adminisztratív és egyéb feladatok pontos 

elvégzése,  

 a szakmai továbbképzésben való folyamatos részvétel,  

 önképzés, hangszeres aktivitás  

 

Külső mérés, értékelés szaktanácsadók, valamint a tanfelügyeleti rendszer és a 

pedagógusminősítési eljárások által biztosított.  

További külső kontrollt jelent a  fesztiválokon, versenyeken való részvételünk, melyek a 

szakmai megmérettetés fórumai. Zeneiskolai bérleti és tanszaki hangversenyeinken a szülők 

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

kerületi polgárai előtt teszik ismertté tevékenységünket.  

 

 

2.6. Az intézmény hagyományrendszere és a tanórán kívül igénybe vehető szolgáltatások 

 

A zeneiskola a szakmai munka folyamatában és a szabadidő tartalmas eltöltésére rendszeresen 

szervez hangversenyeket, programokat, melyek keretében a tanulók és családjaik nagy 

többségében térítésmentesen vehetnek részt. 

  

A szakmai munka reprezentálására különböző szintű hangversenyeket szervezünk.  

 

2.6.1. Hagyományos hangversenyek 

 

Az éves munka kiemelkedően fontos rendezvénye a „Magyar szerzők ünnepi hangversenye”, 

melyet 1993 óta a Zeneakadémia nagytermében rendeztünk. A műsor tematikájának állandó 

eleme, hogy az első félidőt magyar szerzők művei alkotják, a második félidőt mindig az 

aktuális évfordulók szerzőinek művei adják, szabadon választható művek tarkításával. Ezen 

alkalmakkor lehetőség nyílik a legkiválóbb növendékek bemutatkozására az ország első 

számú zenei színpadán. A zeneiskolák részére az egyetem vezetése a „kisterem” (Solti terem) 

bérlésére ad lehetőséget. A program megvalósíthatósága a fenntartó által jóváhagyott éves 

költségvetés függvénye. 

 

A 2003/2004 – es tanévben útjára indított „bérletes hangverseny-sorozat” a már meglévő 

állandó koncerteket fűzte össze, tematikájában mindenki talál számára tetsző programot. A 

sorozat hangversenyei: 
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 december elején: Kicsinyek hangversenye (Zeneiskola Központja) 

 február elején: Tanári hangverseny (Önkormányzat Átriuma)* 

 márciusban: Nagyok hangversenye (Zeneiskola Központja) 

 áprilisban: Kamara-hangverseny (Zeneiskola Központja) 

 júniusban: Tanévzáró (Önkormányzat Átriuma)3 

 

A „Kicsinyek hangversenye” hagyományosan a Télapó ünnepség köré épül. Zeneiskolánk 

kisebb tanulói szerepelnek rajta, az egészen kezdő növendékektől a 10-11 éves korúakig 

bezárólag. 

 

A Tanári hangverseny célja részben a tanár előadói példamutatása, részben a növendékek és 

családjaik hangverseny-látogatásra való nevelése.  

 

A „Nagyok hangversenye” évről évre kiemelkedően magas színvonalú produkciókat foglal 

magába. Ezeken a hangversenyeken azon diákok ülnek a pódiumra, akik már legalább az 5. 

zeneiskolai osztályba járnak.  

 

A Kamara-hangverseny kiváló alkalmat teremt az együttmuzsikálásra, s általa a 

közösségépítésre. Fuvolaegyüttesünk, valamint állandó kamaracsoportjaink mellett kisebb -  

nagyobb létszámú alkalmi együttesek jönnek létre ezen alkalmakra, azonos hangszerek 

összeállításából, illetve különböző tanszakok tanárainak összefogásából. 

 

Hagyományos programjaink közé tartozik a minden évben megrendezésre kerülő három házi 

hangversenyünk: 

 

 október 1-én: a Zene Világnapja 

 január 22-én: a Magyar Kultúra Napja 

 április-május környékén: Tavaszi hangverseny, a kerület nyugdíjasai számára 

 

2.6.2. Tanszaki koncertek 

 

Intézményünk tanárai és tanulói öt munkaközösséget alkotnak. Minden tanszakon évente 

legalább 3-4 hangverseny kerül megrendezésre. Ezeken a koncerteken lehetőség nyílik a 

kiemelkedően tehetséges gyermekek további szereplési gyakorlatára, de ugyanúgy az átlagos 

képességű növendékek is felléphetnek, ezáltal ösztönözve, illetve sikerélményhez juttatva 

őket. A tanulók új ismeretségre tehetnek szert, a tanárok pedig tapasztalatot cserélhetnek ezen 

alkalmakkor. 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
3
 Ameddig a Budavári Önkormányzat biztosítja a feltételeket. 



28 
 

 

2.6.3. „Osztálykoncertek” 

 

Tanévente legalább egy alkalommal minden tanár hangversenyt szervez, melyen – 

képességektől függetlenül – az összes növendéke szerepelhet. Ezeken a családias hangulatú 

eseményeken alkalom nyílik a diák-diák, diák-tanár, tanár-szülő, szülő-szülő kapcsolatok 

intenzívebb kiépítésére. A szülők bővebb betekintést nyerhetnek gyermekük munkájának 

színvonalába. Ezek a hangversenyek lehetőséget adnak közös muzsikálásra a tanulók között 

is, illetve növendék és tanár között, vagy akár - a szülők bevonásával - közös családi zenélésre 

is, valamint ezen alkalmak nyújtanak színteret a szülői értekezletek megtartására. 

 

2.6.4. Külső szereplések 

 

Igyekszünk megragadni minden alkalmat külső szereplésekre is, eleget teszünk a különböző 

felkéréseknek. 

 

2.6.5. Versenyek 

 

Intézményünk elmélet tanszakának tanárai korábban kerületi szintű zenei, műveltségi 

vetélkedőket rendeztek a magyar és az egyetemes zenetörténet nagy alakjainak emlékére: W. 

A. Mozart, Farkas Ferenc, Ludwig van Beethoven, Joseph Haydn, Bartók Béla.  

„A magyar zene története” évfordulóinak tiszteletére rendezett vetélkedőkön a kerület 

iskoláinak tanulói tettek tanúbizonyságot felkészültségükről. 

 

2015-ben megrendeztük első intézményi szintű, „házi” versenysorozatunkat Bartók emlékére. 

A három napos elméleti és gyakorlati megmérettetés nagyon nagy sikert aratott mind 

növendékek, mind szülők között; ezért beépítettük hagyományaink közé, s 2 évente 

megrendezzük. A házilag szervezett, iskolán belüli versenyek elsődleges célja az átlagos 

képességű növendékek ösztönzése. 

 2015: Bartók Fesztivál 

 2017: Kodály Fesztivál 

 2019: Farkas Fesztivál 

 

A tehetséggondozás egyik fő eleme a versenyeken való részvétel. Ezen alkalmakkor a 

tehetséges növendékek szembesülhetnek saját képességeikkel. Tanulóink rendszeresen részt 

vesznek fővárosi, területi, országos rendezésű zenei megmérettetéseken. A program 

megvalósíthatósága a fenntartó által jóváhagyott éves költségvetés függvénye, szükség esetén 

az iskola alapítványának támogatásával kiegészítve, melyhez a Szülői Szervezet hozzájárulása 

szükséges. 
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2.6.6. Meghallgatások 

 

A nagyobb zeneiskolai hangversenyek előtt (létszámbeli túljelentkezés esetén, illetve minőség 

biztosítási szempontok miatt) válogató meghallgatásokat tartunk, ahol szakmailag értékeljük 

és rangsoroljuk a növendékek produkcióit. 

Meghallgatásokat szoktunk tartani a versenyek előtt, valamint a zeneakadémiai koncert előtt, 

ahol részben a növendékek gyakorolhatják a szereplést, részben szakmai konzultáció során a 

tanárok segítik egymás munkáját a növendékek versenyre való felkészítésében. 

 

Egyes tanszakokon éves rendszerességgel tartanak tanár kollégák bemutató órát egy-egy 

növendékkel. A cél az lenne, hogy ez valamennyi tanszakunkon gyakorlat legyen a belső 

tudásmegosztás jegyében. 

 

A közös órákon két – három azonos hangszeren tanító tanár tart meghallgatást évfolyamok 

szerint, ahol a növendékek meghallgathatják egymást, valamint a kollégák közös 

megbeszéléssel segítik egymás szakmai munkáját. 

 

 

2.6.7. Zenei tábor  

 

1993 óta a Zeneiskola növendékei számára a kerületi önkormányzat Zamárdi-üdülőjében 

évenként nyári zenei foglalkoztató tábort szerveztünk, melyben tanárok és diákok a nyaralás 

mellett olyan szakmai tevékenységet folytathattak, amire a tanítási időszak alatt csak 

korlátozott idő jut.  

 

A felgyorsult életforma magával hozta a szülők igényét a mind szélesebb körű szabadidős 

tevékenységek irányába, ami a nyári táborok palettáján is érezhető, így az utóbbi években a 

nagy zenei táborok felé csökkent az érdeklődés, nem került megrendezésre. A helyét 

felváltották a kisebb létszámmal működő zenei táborok. Jelenleg két ilyen tábor kerül 

megrendezésre: 2012 óta kerül megszervezésre minden nyáron egy vegyes, több hangszert 

átölelő táborunk, valamint néhány éve, egy kifejezetten fuvolistákat foglalkoztató nyári tábor. 

A vegyes tábor saját intézményünk diákjainak szól, a fuvola tábor más zeneiskolákkal 

összefogva működik; jó alkalom a diákoknak is az ismerkedésre, valamint a tanároknak a 

szakmai tapasztalatcserére és szakmai kapcsolatok ápolására. A zenei tábor szervezésében a 

kamarazenére helyezzük a hangsúlyt, amelyben a gyerekek a legkülönbözőbb formációban 

játszanak együtt. A tábor ideje alatt a kötetlen formában, de tanári vezetéssel elkészült 

produkciók megélése, a tanárokkal együtt való zenélés öröme mindig pozitívan hat a részt 

vevő gyerekek tanév közbeni tanulására is.  

A tábor költségeit a táboron részt vevő tanulók szülei állják, szükség esetén az iskolai 

alapítvány támogatásával, melyhez a Szülői Szervezet hozzájárulása szükséges. 
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2.6.8. Egyéb programok és rendezvények 

 

 ünnephez kötött hangversenyek a kerület oktatási és egyházi intézményeiben, 

 szakmai megemlékezések műsoros programjai, 

 közreműködések a kerület oktatási intézményeinek ünnepségein, 

 közös hangverseny és múzeum-látogatások, 

 tematikus koncertek, pl. saját szerzemények hangversenye 

 Családi nap 

 Hangszersimogató program a hangszeres beiskolázás részeként 

 óvodai hangszerbemutató előadások 

 

Az intézmény együtteseiben –Vonószenekar, Fuvolaegyüttes, Tücsökzenekar, Wolfies Kórus, 

Fúvószenekar – a jelenlegi és volt növendékek mellett az iskola tanárai is részt vesznek. 

Programjaik: vidéki és külföldi fellépések, templomi és egyéb kulturális helyszíneken 

rendezett hangversenyek, bemutatók.  

 

2.6.9. Cserekapcsolatok 

 

2011-ben kezdődött a kapcsolat a pozsonyi Jan Albrecht Művészeti Iskola diákjaival és 

tanáraival. Először iskolánk egyik kiváló növendéke kapott fellépési lehetőséget Pozsonyban, 

majd 2012 májusában a pozsonyi gyerekek látogatásakor közös hangversenyt szerveztünk. 

2013 májusában sikeres viszont látogatáson vettek részt a budapesti tanulók és tanáraik, mely 

látogatás alkalmával megállapodás született a két iskola további kapcsolatának kibővítésére. 

2015-ben elindult útjára a monarchia tematikájára épülő koncertsorozat 4 ország - 4 város – 4 

zeneiskola részvételével. Az első állomás Pozsonyban volt, 2016-ban Brno következett, 2018-

ban a mi intézményünk volt a házigazda, 2019-ben Freunkirchen szervezte a találkozót. A 

programsorozat egy körösnek indult, de olyan jól sikerült a kapcsolatépítés, hogy szoros 

barátság alakult ki a résztvevő négy intézmény között és megbeszéltük, hogy folytatjuk a 

közös koncertek, látogatások szervezését. A program megvalósíthatósága a fenntartó által 

jóváhagyott éves költségvetés, valamint az iskolai alapítvány támogatásának függvénye. 

 

Az országhatárt átlépő autóbuszos kirándulásaink alkalmával a közlekedésbiztonság 

érdekében minden esetben ellenőrizzük 

 a gépjármű érvényes okmányait 

 a gépjármű műszaki állapotát igazoló okmányokat.  

Továbbá utazásaink alkalmával teljeskörű utaslistát készítünk, a sofőrök pihenő-idejét 

figyelembe véve tervezünk és a 27/2017. (X.18.) EMMI rendeletben foglaltak szerint járunk 

el. 
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2.7. A szülő, a tanuló, a pedagógus együttműködésének formái és lehetőségei 

 

Minden nevelő-oktató munka eredményességének fő meghatározója a „szülő – tanár – diák” 

kapcsolat nyitottsága és működése. Az iskola speciális jellegénél fogva ez a kapcsolattartás 

kiemelkedően jónak mondható. A szülő az egyéni órákra gyakran elkíséri gyermekét, így 

annak előmeneteléről, fejlődéséről folyamatos tájékoztatást kaphat. A hangszeres ellenőrzők 

rendszeres használata (a tanár minden tanítási óra anyagát és a feladatokat bejegyzi az 

ellenőrzőbe) lehetővé teszi az írásbeli kapcsolattartást. A tanszaki hangversenyek, ünnephez 

kötött megemlékezések és egyéb programok lehetőséget adnak a személyes találkozásra.  

 

Az intézmény törekszik olyan programok szervezésére, melyek keretén belül a szülőknek a 

tanítási órákon kívüli találkozást is biztosítja, pl. Hangszerismogató, Családi nap.  

 

2014-ben létrejött a „Szülői Szervezet”, mely hangszerenként egy szülő delegálásával hívja 

közösségbe az ide járó gyermekek szüleit. Fórumot és lehetőséget ad a közös gondolkodásra, 

megteremti a folyamatos kontroll lehetőségét, mely segítheti az iskolában folyó oktató és 

nevelőmunka minőségének fejlesztését.  

 

Mivel az intézményben az oktatás 5 telephelyen zajlik, a növendékek szeparáltan, elszórtan, 

külön időkben teljesítik kötelezettségeiket, így nincs alkalom a találkozásra, így nem működik 

diákfórum. 
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2.8. A pedagógusok helyi intézményi feladatai 

 

2.8.1. A pedagógusoknak a tanórák megtartásával kapcsolatos kötelességei és 

feladatai 

 

A tanár köteles munkahelyén a tanítás kezdete előtt 10 perccel megjelenni. 

A növendék hiányzása esetén a tanár szabadidejével saját belátása szerint rendelkezik, de az 

iskola épületének elhagyása csak vezetői engedéllyel lehetséges. 

Az elmaradt órákat a tanárnak az alábbi esetek kivételével pótolnia kell: 

 

 Betegség. 

 Igazgatói szünet. 

 Növendékek hiányzása esetén. 

 Zenei rendezvényeken való közreműködés alkalmával, amikor a tanár a zeneiskolai, a 

kerületi, a fővárosi, vagy az országos rendezvényeken képviseli iskolánkat. 

 

2.8.2. Szakmai munkaközösségek, tanszakok 

 

Az intézményben működő szakmai munkaközösségek élén a tanszakvezető áll. 

 

A tanszakok segítik az intézményben folyó nevelő-oktató munkát.  

 

A tanszakvezetők  

 bemutató órákat, tanszaki hangversenyeket, kurzusokat szerveznek. 

 szervezik és vezetik a félévi és tanév végi meghallgatásokat, vizsgákat, 

 értékelik a tanszak tanárainak munkáját, 

 értékelik a tanulók teljesítményét, 

 felelősek tanszakuk szakmai munkájáért, 

 tanév elején munkatervet, félévkor és tanév végén beszámolót készítenek a tanszak 

munkájáról. 

 

Intézményünkben öt tanszak működik: 

 akkordikus (hárfa, gitár, magánének) 

 billentyűs (zongora, korrepetíció) 

 fúvós (furulya, fuvola, klarinét, trombita) 

 vonós (hegedű, brácsa, gordonka, nagybőgő) 

 zeneismeret (szolfézs előképző, szolfézs, zeneirodalom) 

 

A tanszakvezetők személyét a tanszaki közösség tagjai javaslatát figyelembe véve az 

intézményvezető jelöli ki tanévenként. 

 

(A tanszakvezetők munkaköri leírása az SZMSZ mellékletében található.) 
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2.9. Továbbképzési tervek 

 

A Farkas Ferenc Zeneiskola – az előírásoknak megfelelően – továbbképzési tervet készít. 

Pedagógusaink közül az elmúlt években többen is végeztek felsőfokú tanulmányokat, vagy 

egyéb akkreditált továbbképzéseket. 

 

Mint ismeretes, minden gyakorló pedagógusnak hétévenként kötelező továbbképzésen kell 

részt vennie. Fontosnak tartjuk, hogy a továbbképzések ne járjanak jelentős megterheléssel, 

sőt a tanfolyamok pozitív hatásai, a tanárszemélyiség megújulása érdekében kifejtett 

eredményei kellőképpen ellensúlyozzák az óraszámkieséssel járó feszültségeket, problémákat. 

Képzési programunk így előnyben részesíti azokat a továbbképzési formákat, melyek az 

intézmény Pedagógiai Programjában megfogalmazott célok megvalósítását szolgálják, 

beleértve a pedagógus szakmai, önismereti és kommunikációs képességeinek fejlesztését 

szolgáló továbbképzéseket. 

 

A továbbképzés részét képezi a pedagógus által ötévente elkészítendő önfejlesztési terv, 

melyet a vezetővel egyeztetve állít össze, az intézményi önértékelési programjának 

megfelelően. 

 

A továbbképzés egyik formája a belső tudásmegosztás, aminek keretében az intézmény 

hospitálási rendszer működtetésére törekszik, egymás óráinak látogatásával. A belső 

tudásmegosztás működtetésében az intézményben működő munkaközösségek komoly 

szerepet vállalnak a közös órák, tanszaki hangversenyek megszervezésével, lebonyolításával 

és a tapasztalatok megosztásával. 

 

Az intézményvezetés folyamatosan figyelemmel kíséri a tanári szakma legújabb információit. 

Rendszeresen felméri, milyen szakmai, módszertani igények merülnek fel az intézményben. 

 

Pedagógusaink továbbképzéseinek célja, hogy a zeneiskola tanárainak szakmai tudása 

megfeleljen az intézmény jelenlegi és jövőbeli igényeinek, elvárásainak. 
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3. A tanulói jogviszony létesítése és megszüntetése 

 

3.1. A tanulói jogviszony létesítése 

 

A tanuló a zeneiskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony a 2011. évi CXC. 

nemzeti köznevelésről szóló törvény 50. §-a szerint felvétel, vagy átvétel útján keletkezik, és 

a beíratás napján jön létre a szülő, ill. nagykorú írásbeli nyilatkozatával.  

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

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

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

eredményéről bizonyítványt kapott. 

 

3.2. A tanulók felvétele 

A zeneiskola a tanulmányokat kezdő tanulóknak előzetes meghallgatást tart, mely alkalommal 

szaktanári javaslat alapján (a maximálisan felvehetők létszámát figyelembe véve) az 

intézményvezető dönt a felvételről. 

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

értesítés alapján kell tájékoztatni. 

Sikeres felvételi esetén a gyermek tanárokhoz, illetve csoportba történő besorolását írásban 

kérvényezheti, de szakmai szempontok alapján az intézményvezető dönt. 

A zeneiskola tanulói összetételénél az iskola vezetése figyelmet fordít arra, hogy a felvehető 

növendékek elsősorban a kerületben élők közül, illetve a kerület iskoláiban tanulók közül 

kerüljenek ki. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azonban azt a tényt sem, hogy a 

kerülethatáron élők is igényt tarthatnak a fennmaradó helyekre. Az iskola szakmai színvonalát 

hűen tükrözi az a tény is, hogy a nagy szakmai múlttal rendelkező tanárokhoz jelentkeznek 

más kerületből, valamint vidékről is növendékek. Az iskolában oktatott tantárgyak közül 

vannak olyanok is, amelyeket nem oktatnak a környező kerületi zeneiskolákban, ezért ezen a 

tanszakokon is vannak „külsős” jelentkezők. Ez utóbbi esetek a zeneiskola összlétszámát 

tekintve igen csekély számúak, de felvételük támogatása – az egyedi elbírálásuk után – 

mindenképpen szükséges. 

A növendékeket 6 éves kortól fogadjuk; 6 és 22 év között bármikor beléphetnek az oktatási 

rendszerünkbe, de 22 év fölött csak azok a tanulók folytathatják zeneiskolai tanulmányaikat, 

akik azt megelőzően már megkezdték a képzést. 

A tanulók életkor és iskolatípus szerinti megoszlása (2020/2021-es tanév): 

 általános iskolás (6-14 éves)  73% 

 középiskolás (14-18 éves)  15% 

 egyetemista (18-22 éves)     7% 

 felnőtt (22 év feletti)     5% 
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A százalékos arány mutatja, hogy összességében a tanulók 88%-a fedi le a 6-18 éves 

korosztályt. A 18 év felettiek létszáma elengedhetetlenül szükséges az együttesek szakmai 

színvonalának szinten tartásához. 

 

3.3. A tanulók átvétele 

Az átvételi kérelmeket az intézményvezető átvizsgálja. 

Az intézmény a más zeneiskolából jelentkezők meghallgatásánál fenntartja a jogot, hogy a 

növendék által nyújtott teljesítmény alapján sorolja őt újabb évfolyamba, az elvégzett 

évfolyamok figyelmen kívül hagyásával. Minden esetben a szülővel egyezteti a határozatban 

foglaltakat.  

 

3.4. Beiratkozás 

A zeneiskola a beíratást a tanév megkezdését megelőző szorgalmi idő végén, a bizonyítvány 

kiadása után júniusban, előre meghatározott időpontokban, illetve pótbeíratást a kezdődő 

tanévet megelőző héten tartja.  

 

A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja. Az 

iskolába felvett tanulók osztályba, vagy csoportba való beosztásáról a szakmai közösség 

véleményének kikérésével az intézményvezető dönt.  

 

A beiratkozás a szülői nyilatkozat megtételével (nagykorú tanuló esetén saját jogú 

nyilatkozattétel), a térítési-, illetve tandíj befizetésével válik érvényessé. A díjfizetési 

kötelezettség mérséklésére vagy mentességére vonatkozó iratokat is ez alkalommal kell 

benyújtani. Az új tanévre szóló díjak megállapítása a leadott bizonyítványban, annak 

hiányában a törzslapban, illetve az iskolai KRÉTA felületen megjelölt tanulmányi előmenetel 

szerint történik.  

 

3.5. A tanulói jogviszony megszüntetése 

A tanulói jogviszony megerősítését minden tanuló számára a befejezett tanév végén történő 

beiratkozáskor, illetve a pótbeiratkozáskor kell megtenni, ellenkező esetben a tanulói 

jogviszony automatikusan megszűnik. 

 

 A zeneiskolából történő tanév közbeni kimaradást írásban kell bejelenteni, hogy az 

iskola a változást jelenthesse a Közoktatás Információs Rendszerében. Ha a szülő, 

illetve a nagykorú tanuló bejelenti, hogy kimarad az iskolából, a bejelentésben 

megjelölt napon a tanulói jogviszony megszűnik.  

 Ha a tanuló jogviszonyát fizetési hátralék miatt az intézményvezető a szülő, nagykorú 

tanuló esetén a tanuló eredménytelen felszólítása és a tanuló szociális helyzetének 

vizsgálata után megszünteti, az e tárgyban hozott döntés jogerőre emelkedésének 

napján érvénybe lép. 

 Megszűnik a tanulói jogviszony a kizárás, az iskolából fegyelmi határozat jogerőre 

emelkedése napján. 
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II. RÉSZ 

__________________________________________________________________ 

Helyi tanterv 
 

 

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

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

 

A Rendelet 1. számú melléklete változatlan formában jelen alapprogram (NAT) 1. sz. 

melléklete, amely szerint – 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. 

 

Az intézményvezető a mindenkori jogszabályok tükrében, az intézmény sajátosságaihoz 

igazítva, a tantestülettel közösen alakítja ki a pedagógiai program részeként a helyi tantervet 

és annak tartalmát folyamatosan figyelemmel kíséri, szükség esetén módosító javaslattal élve. 

 

A tantervi programban a tanulás, tanítás egységes, tervezett folyamatként valósul meg. 

Tartalmazza az egyes tanszakok óraszámait, az előírt tananyagot, fejlesztési követelményeit, a 

felhasználható kották jegyzékét. 

 

 

 

1. A művészeti tárgyak oktatásának cél- és feladatrendszere 
 

1.1. A zeneoktatás általános fejlesztési követelményei 

 

 A zenei műveltség megalapozása és fejlesztése. 

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

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

előadói és manuális készség, a zenei karakterek iránti érzékenység kialakítása). 

 A zenei olvasás és írás alapfokot meghaladó készségének megalapozása és 

kifejlesztése. 

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

kreativitás kialakítása. 

 Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség átadása. 

 A zenei műszavak és jelentésük megismertetése. 

 A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a forma összefüggéseinek 

megismertetése. 
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 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. 

 Az értékes zene megszerettetése. A növendékek zenei ízlésének formálása. 

 A tanulók életkorának megfelelő zenei tárgyú könyvek, ismeretterjesztő művek 

olvasására való ösztönzés. A társművészetek iránti nyitottság kialakítása. 

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

 Tehetséggondozás. 

 A zenei pályát választó növendékek felkészítése szakirányú továbbtanulásra. 

 A növendékek rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra 

nevelése. 

 A tanuló aktív társas muzsikálásra nevelése. 

 Közreműködés az egyéb intézmények kulturális rendezvényein. 

 Az amatőr zenekarokban, kamaraegyüttesekben, kórusban történő aktív részvételre 

való előkészítés, ösztönzés. 

 Cserekapcsolatok létesítése hazai és – lehetőség szerint – külföldi zeneoktatási 

intézményekkel. 

 

 

1.2. A képzés struktúrája 
 

A zeneiskola alapfokú művészetoktatási intézményként zeneművészeti ágban 12 

évfolyamon látja el a növendékek zenei képzését és oktatását. 

Oktatásunk három pedagógiai szakasza: 

 2 év előképző (EK. 1., EK. 2.) 

 6 év alapfok (1., 2., 3., 4., 5., 6. évfolyam) 

 4 év továbbképző (7., 8., 9., 10. évfolyam) 

Az intézményben működő munkaközösségek: 

akkordikus, billentyűs, fúvós, vonós, zeneismeret 

 

A szakok tantárgyai: zongora, hegedű, brácsa, gordonka, nagybőgő, gitár, fuvola, furulya, 

klarinét, trombita, hárfa, magánének, szolfézs előképző, szolfézs, zeneirodalom, 

kamarazene. 
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1.3. Órahálók 

A 3/2011. (I.26) NEMFI rendelet 2. sz. melléklete változatlan formában a jelen alapprogram 

(NAT) 2. melléklete alapján. 

1.3.1. Hangszeres tanszakok, egyéni képzés 

 

„A” tagozatos óratervek: előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamok. Az alapfok 

elkezdésének nem feltétele az előképzős évfolyamok elvégzése. 

„A” tagozatos óraterv 1:  

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

hegedű, gordonka 

Tantárgy 

Évfolyamok 

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” tagozatos óraterv 2:  

(1)+4+4 évfolyam: brácsa, nagybőgő 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) 1 2 3 4 5 6 7 8 

Főtárgy (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tantárgy (2) 2 2 2 2         

Kötelezően választható tantárgy           2 2 2 2 

Választható tantárgy (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 

 

„A” tagozatos óraterv 3:  

(1)+6 évfolyam: magánének 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok 

(1) 1 2 3 4 5 6 

Főtárgy (2) 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tantárgy (2) 2 2 2 2 2 2 

Kötelezően választható tantárgy           2 2 

Választható tantárgy (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 
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A tanítási órák időtartama: 

(A megadott időtartam minden esetben hetente értendő.) 

 Főtárgy: „A” tagozaton 2×30 perc (egyéni oktatás) 

 Kötelező tárgy: „A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 2×45 perc (csoportos oktatás) 

 Kötelezően választható tárgy: 5-10. évfolyamig 

 Csoportos foglalkozás: 2×45 perc (zenekar, kórus: minimum 9 fő; kamarazene: 2-8 fő) 

 Választható tárgy: az előképző 1. évfolyamától a képzés teljes idejében 1, vagy 2 

tantárgy  

 Egyéni foglalkozás: minimum 1×30 perc 

 Csoportos foglalkozás: minimum 1×45 perc (zenekar, kórus: minimum 9 fő; 

kamarazene: 2-8 fő) 

Korrepetíció ideje: 

Hangszeres tanszakokon: (min.) 

 EK. 1-2. és 1. évfolyam – 5 perc 

 2-3. évfolyam – 10 perc 

 4. évfolyamtól 15 perc 

Vokális tanszakon: 

 a teljes képzési időben 20 perc 

 

„B” tagozat: 

 

Főtárgy:  hangszeres és vokális tanszakok alapfok 2. évfolyamától 

javasolt. 

Kötelező tárgy:  szolfézs 

Kötelezően választható tárgy: zongora (kivéve a zongora főtárgy esetében) a 3. évfolyamtól. 

Választható tárgyak:  zeneirodalom, második hangszer, magánének, kamarazene, 

kórus. 

Korrepetíció:  a hangszeres (kivéve zongora, gitár, hárfa tárgyak) és a vokális 

tanszakok tantárgyaihoz szorosan kapcsolódó kötelező 

kiegészítő foglalkozás. 

 

„B” tagozatos óratervek: előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamok. A zárójelbe tett 

évfolyamok az „A” tagozaton végzett előtanulmányokat jelentik. Az előképző évfolyamokat 

nem kötelező elvégezni. 
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„B” tagozatos óraterv 1:  

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

hegedű, gordonka 

Tantárgy 

Évfolyamok 

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 0-1 0-1 0-1 0-1 

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 

 

„B” tagozatos óraterv 2: 

(1+1)+3+4 évfolyam: brácsa, nagybőgő  

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

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

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 

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

Kötelezően választható tantárgy       1 1 1 1 1 1 

Választható tantárgy (0-2) (0-2) 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 

 

„B” tagozatos óraterv 3:  

(1+1)+5 évfolyam: magánének 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok 

(1) (1) 2 3 4 5 6 

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 

Kötelező tantárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 

Kötelezően választható tantárgy       1 1 1 1 

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

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

 

A tanítási órák időtartama: 

 Főtárgy: „B” tagozaton 2×45 perc (egyéni oktatás) 

 Kötelező tárgy: 2×45 perc (csoportos oktatás) 

 Kötelezően választható tárgy: zongora, min. 1×30 perc (egyéni oktatás) 

 Választható tárgy: 1 vagy 2 tantárgy  

 Egyéni foglalkozás: minimum 1×30 perc 

 Csoportos foglalkozás: minimum 1×45 perc  
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Korrepetíció ideje: 

Hangszeres tanszakokon: 

 2. évfolyam – 15 perc 

 3-4. évfolyam – 20 perc 

 5. évfolyamtól – 25 perc 

Vokális tanszakon: 

 a teljes képzési időben 30 perc 

 

1.3.2. Zeneismeret és kamarazene tanszakok, csoportos képzés 

 

„A” tagozat 

Főtárgy:   szolfézs, zeneirodalom, zeneelmélet, kamarazene. 

Kötelező tantárgy: szolfézs főtárgynál zongora, zeneirodalom és kamarazene tárgynál 

zongora, vagy a korábbiakban tanult hangszeres tárgy. 

Választható tárgy: második hangszer, magánének, kamarazene, zenekar, kórus, szolfézs, 

zeneirodalom, zeneelmélet. 

Csoportos óraterv 1: 

(2)+6+4 évfolyam: szolfézs. Előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamok. Az alapfok 

elkezdésének nem feltétele az előképzős évfolyamok elvégzése. 

Tantárgy 

Évfolyamok 

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 

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 

 

Csoportos óraterv 2: 

2+4 évfolyam: zeneirodalom, zeneelmélet, kamarazene. 

Zeneirodalom és zeneelmélet: főtárgy, kötelezően választható, vagy választható tárgy, az 

alapfok 5. évfolyamától tanulható. 

Kamarazene 

 főtárgy: csak az alapfokú hangszeres, vagy magánének évfolyamok elvégzése után 

tanulható, illetve a hangszeres főtárgyból sikeresen teljesített művészeti záróvizsga 

után kérvényezhető és – a tantárgyfelosztás függvényében – elkezdhető a képzés. 

 kötelezően választható tantárgy: a 4. évfolyam után tanulható 
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Tantárgy 

Évfolyamok 

Alapfok Továbbképző 

1 2 3 4 5 6 

Főtárgy 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tantárgy 2 2 2 2 2 2 

Választható tantárgy 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 

 

A főtárgyként nem választható tantárgyak képzési ideje: 

 szolfézs kötelező: (2)+4 évfolyam 

 zenekar: kötelezően választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától tanulható 

 kórus: kötelezően választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától tanulható 

A tantárgyi órák időtartama: 

 Főtárgy: „A” tagozaton 2×45 perc, kamarazene csoportlétszáma: min. 2 fő 

 Kötelező tárgy: „A” tagozaton egyéni oktatás 2×30 perc 

 Választható tárgy: egyéni foglalkozás min. 1× 30 perc, csoportos foglalkozás min. 

1×45 perc. Zenekar és kórus min. 9 fő, kamarazene 2-8 fő 

Korrepetíció: 

 a teljes képzési idő alatt a kötelező hangszerhez szorosan kapcsolódó kötelező 

kiegészítő foglalkozás ideje (kivéve: zongora, gitár, hárfa) 

 EK. 1-2 és 1. évfolyamon – 5 perc 

 2. évfolyamtól – 10 perc 

„B” tagozat 

Főtárgy:   szolfézs 

Kötelező tantárgy: zongora 

Választható tárgy: második hangszer, magánének, kamarazene, zenekar, kórus, 

zeneirodalom, zeneelmélet. 

 

Óraterv 

4+4 évfolyam: szolfézs 

„B” tagozatra a tanulót a zenei előtanulmányokat követően, az alapfok 2. évfolyamától lehet 

irányítani. 
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Tantárgy 

 Évfolyamok 

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 tanítási órák időtartama: 

 Főtárgy: csoportos oktatás, 2×45 perc 

 Kötelező tárgy: egyéni oktatás 2×30 perc 

 Választható tárgy: egyéni foglalkozás min. 1× 30 perc, csoportos foglalkozás min. 

1×45 perc. Zenekar és kórus min. 9 fő, kamarazene 2-8 fő 

Korrepetíció: 

 a teljes képzési idő alatt a kötelező hangszerhez szorosan kapcsolódó kötelező 

kiegészítő foglalkozás ideje (kivéve: zongora, gitár, hárfa) 

 egységesen 10 perc 

 

A szolfézs előképző két évfolyamát a növendéknek nem kötelező elvégeznie, de a hangszeres 

beiskolázás alkalmával figyelembe vesszük annak meglétét.  

 

Intézményünk a hangszeres tanulmányok előkészítéseként az általános iskolák 1. és 2. 

osztályos tanulóinak előképző (szolfézs előképző 1. és 2. évfolyam) keretén belül tart 

foglalkozásokat a kerületi oktatási intézményekben, a tanulók iskolai tanrendjéhez igazodva. 

A két éves előkészítés után lehetőséget adunk a megfelelő képességű növendékek hangszeres 

osztályba való irányítására, illetve a kiemelkedő tehetségű tanulók számára – az engedélyezett 

tanulói létszámon belül - ezen időszak alatt biztosítjuk a hangszeres előkészítő osztályokban 

való részvételt. 

 

A hangszeres oktatás „A” tagozatos heti kötelező óraszáma: 2 x 30 perc egyéni foglalkozás 

keretében. A kiemelkedő tehetségű növendékek képzésére az alapprogram lehetőséget ad ún. 

„B” tagozatos oktatásra, mely emelt óraszámban (2 x 45 perc) teszi lehetővé a képességek 

fejlesztését. Ezen túl a tehetséggondozás megvalósulása érdekében tovább bővíthető az 

órakeret. 

 

Az intézményünkben tanulók elméleti oktatása a kötelező tárgyak tanításában valósul meg, 

mely a 4. évfolyamig kötelező, azon túl a kötelezően választható tárgyak kategóriában kerül 

oktatásra. 

 

Korrepetíció: a hangszeres oktatás szerves része, kötelező foglalkozásként értelmezhető az 

alábbi hangszerek és szakokon: furulya, fuvola, klarinét, trombita, hegedű, brácsa, gordonka, 

nagybőgő, magánének. 
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Az intézményünkben működő együttesek munkájában való részvétel is a kötelezően 

választható tárgyak, ill. a választható tárgyak lehetőségeit bővíti, amikor az elméleti oktatás 

négy alapfokon kötelező évfolyamát befejezték a tanulók, és hangszeres tudásuknak szintje 

megfelel a választott együttes munkájához. Választható zenei együtteseink:  

 

 fuvolaegyüttes 

 vonószenekar 

 fúvószenekar 

 kamaraegyüttesek 

 énekkar (Wolfies Kórus) 

 

A Tücsökzenekar, valamint az énekkar foglalkozásain való részvétel a választható tárgyak 

körébe tartozik, a kötelezően választható elméleti tárgyak mellett teljesíthető, max. a heti 6 

tanóra eléréséig.  

 

Minden tanulónak joga van – térítési díj ellenében – az óratervben előírt főtárgyi, kötelező és 

választható tárgyakból 6 tanítási órának, ill. 300 percnek megfelelő óraszámot, foglalkozást 

igénybe venni. Az ezen felüli oktatásért tandíjat köteles fizetni, melynek összegét a fenntartó 

rendeletben határozza meg. 

 

Kötelező, vagy kötelezően választható tárgy tanulása alól, vagy az órák látogatása alól 

rendkívüli esetben felmentés kérhető. Az írásbeli kérelmet az intézményvezető bírálja el és 

döntését írásban közli az érintettel. 

 

 

1.4. A tanszakok, tantárgyak előírt tananyaga 

 

Az intézményünkben oktatott szakok és tárgyak előírt tananyaga a NAT-ban foglaltakat – 

részletes, évfolyamonként meghatározott, javasolt tananyag – veszi irányadónak, és 

pedagógusaink ennek alapján végzik oktató tevékenységüket. A részletes, évfolyamra 

lebontott tananyagot az egyes szakok munkaközösségei részleteiben kiegészítették. A 

kidolgozott tananyag a Pedagógiai Program mellékletét képezi, valamint megtalálható a 

tanszakvezetőknél. 

 

1.5. A kotta és tankönyvek kiválasztásának elvei 

 

Az alapfokú művészetoktatási intézményekben a szakkönyvek szerepét a kottakiadványok 

töltik be. A tényleges oktatás egy része az ún. hangszeres iskolák segítségével történik. Ezek 

didaktikus célú kiadványok, melyek egy bizonyos hangszer megtanulását elősegítő 

többkötetes művek, melyekben a gyakorlatok nehézségi fok szerint következnek. Az oktatást 

segítik továbbá a tematikus célú kiadványok, gyűjtemények, albumok. a magasabb osztályos, 

kamarazenélésben, zenekarban részt vevő növendékek számára az együttzenélés műveléséhez 

speciális kottaanyag szükséges. 
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A pedagógus a tantervi programokban meghatározott ajánlások zeneirodalmából választja ki a 

munkája során használt kottákat és tankönyveket. Figyelembe veszi a tanuló életkorát és 

képességeit, előrehaladási menetét. A pedagógus szem előtt tartja mindazt az értékszemléletet, 

mely az egyetemes zenekultúrában az elmúlt századok során kialakult, megfelelő arányt tartva 

az egyetemes és nemzeti népi kultúránk megjelenítése között. Mindenkor vállalt feladata a 

kortárs zenekultúra figyelemmel kísérése, az irányított érdeklődés felkeltése és megjelenítése 

a tanítási anyagban az előírtak kiegészítése és aktualizálásaként.  

 

Pedagógusaink használják az intézmény székhelyén működtetett könyv- és kottatárat, 

valamint az ott fellelhető digitális adathordozókat (CD, DVD), ezek beszerzéseihez a 

tanszakvezetők tesznek javaslatot. Figyelemmel kísérik a legújabb kiadványok, hanganyagok 

megjelenését.  

A hangszeres órák kottaanyagának beszerzéséhez pedagógusaink igénybe veszik a szülők 

segítségét, mérlegelve a családi háttér anyagi lehetőségeit is. Szükség esetén a kották – a 

főtárgy tanáron keresztül – az intézmény kottatárából kölcsönözhetők. 

Az elméleti órák tanítási anyagához használatos „alaptankönyvet” 4. osztálytól intézményünk 

kölcsönzés formájában (a lehetőségeinkhez mérten) biztosítja, ezzel próbál azon a gondon 

segíteni, amit a zeneiskolában használható kiadványok anyagi terhe jelent, hisz a csoportos 

órák tankönyve sem minősül „tankönyvnek”, tehát államilag nem támogatott. 

 

Pedagógusaink felhívják a növendékek és szüleik figyelmét az interneten fellelhető kották 

alkalmazásának jogszerűségére, valamint arra, hogy ezek a „kiadványok” gyakran szakmailag 

nem megbízható forrásból származnak, pedagógiai célú használatuk megkérdőjelezhető. 

 

 

2. A pedagógiai feladatok helyi megvalósításának szabályai 

 
2.1. Kiemelt kompetenciák a zeneoktatás területén 

 

2.1.1. Bemeneti kompetencia 

 

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

tanulót arra, hogy elsajátítsa a zenetanuláshoz szükséges kompetenciákat. 

 

2.1.2. 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. 
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2.1.3. Személyes kompetencia 

 

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

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

 

2.1.4. 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. 

 

2.1.5. Módszertani kompetencia 

 

A módszertanilag tervezett pedagógiai munka az ismeretek átadásának, készségek 

elsajátításának érdekében a tanulás folyamatának ellenőrzésén alapul. A növendékek 

teljesítményének állandó elemzése és pozitív irányú értékelése határozza meg a pedagógiai 

munka további menetét. 

 

Pedagógusaink a tanulók életkori sajátosságainak, mentális fejlettségének, már megszerzett 

tudásának és a tantervi követelmények figyelembe vételével tervezik meg az egyénre szabott 

éves tananyagot, melyet szükség esetén a kitűzött célok megvalósítása érdekében 

módosítanak. A tanórai munka során – metodikai szempontok alapján – figyelmet fordítanak 

a zeneoktatás minden területének (stílusismeret, technika, zenei megoldások stb.) 

fejlesztésére. Széleskörű módszertani ismereteik felhasználásával képesek a leghatékonyabb 

módon az ismeretek átadására. 

 

A pedagógusi munka a gyermekek utánzási képességének felhasználására épít (előjátszás, 

előéneklés), majd a tanulási folyamat során – állandó kontroll mellett – pedagógusaink 

feladata, hogy kialakítsák növendékeikben az önálló tanulás képességét. 

 

 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. 

 Hátrányos helyzetűekkel való differenciált foglalkozás. 
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 A zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra. 

 A tantervi követelmények adta keretek között a tanuló egyéni adottságainak, fejlettségi 

szintjének figyelembe vétele. 

 Az elméleti órákon elsajátított ismeretek gyakorlatban történő alkalmazására való 

nevelés. 

 A tanulók életkori sajátosságait és egyéb más területeken megszerzett tudását szem 

előtt tartva, a megfelelő módszertani elemek kiválasztása és használata a pedagógiai 

munka során, ideértve a verbális kommunikáció adekvát használatát. 

 Kizárólag megbízható források kiválasztásával – pedagógiai célzattal – a világháló 

nyújtotta lehetőségek kihasználására való ösztönzés, minden esetben felhívva a tanuló 

figyelmét a biztonságos internet-használatra. 

 

3. Az előmenetel értékelési szempontjai és módjai 
 

3.1. A magasabb évfolyamba lépés feltételei 

 

A zeneiskola növendékei közül azok léphetnek magasabb évfolyamba, akik az előírt tantervi 

követelménynek eleget tettek, és mind hangszeres, mind elméleti tárgyból sikeres vizsgát 

tettek.  

 

A tanuló akkor engedhető vizsgára 

 ha az igazolatlan órák számában nem haladja meg a 10-et. (A 10-nél több igazolatlan 

hiányzás esetén az iskola legalább két alkalommal történő írásbeli szülői értesítés után 

a tanulót kizárhatja az iskolából.) 

 ha igazolt hiányzásai nem éri el a tanítási órák számának egyharmadát. 

 

Amennyiben a növendék igazolt hiányzás miatt az év végi vizsgán nem vett részt, szaktanári 

véleményezés mellett – a tanév szorgalmi időszakának teljesítése alapján – a tantestület 

határozata alapján a „felsőbb évfolyamba léphet” bizonyítványi záradékkal folytathatja 

tanulmányait. 

 

Az előképző osztályok elvégzését az iskola akkor tekinti megfelelőnek, ha a tanuló szöveges 

értékelése kiválóan, ill. jól teljesített. Ez feltétele a hangszeres oktatásra való jelentkezésnek. 

 

A művészeti alapvizsga teljesítése feltétele a továbbképző évfolyamba (7. évfolyam) való 

lépésnek. A vizsgarészek osztályzataiból kapott átlagjegynek legalább közepesnek kell lennie 

a továbbhaladáshoz. 
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3.1.1. Tanulmányok folytatása ugyanabban az osztályban 

 

Az a tanuló, aki önhibáján kívül nem tudta elvégezni az előírt tananyagot, írásban kérheti 

évfolyamának folytatását, melyet szaktanári véleménnyel támaszt alá. Ez esetben mentesül a 

vizsga letételének kötelezettsége alól, de az alapfok elvégzésének 6 évfolyama alatt ezt csak 

egyszer veheti igénybe.  

 

3.1.2. Összevont beszámoló 

 

A tanuló - előmenetele alapján – két, vagy több év anyagát is elvégezheti egy tanítási éven 

belül, és a vizsgán tanúsított teljesítménye alapján magasabb évfolyamba sorolható, ha annak 

szándékát a tanév végi vizsga-időszakát megelőzően írásban bejelentette, vagy osztályozó 

vizsgára jelentkezett. 

 A főtárgyi beszámoló anyagát kétharmad részben a magasabb osztály anyagából kell 

összeállítani. 

 A kötelező tantárgynál a magasabb osztály követelményei alapján kell az osztályzatot 

megállapítani. 

 Összevont beszámolót a tanév végi beszámolókkal egyidejűleg, vagy az 

intézményvezető által megadott időben lehet tartani. 

 

3.1.3. Javítóvizsga 

 

Javítóvizsgát tehet az a tanuló, aki főtárgyból és kötelező tantárgyból elégtelen osztályzatot 

kapott.  

 A javítóvizsgát az új tanév oktatásának megkezdése előtt augusztus 15 és 31 között 

lehet letenni. 

 A javítóvizsga napját az intézményvezető állapítja meg. 

 A javítóvizsga idejéről és a vele kapcsolatos tudnivalókról az intézményvezető a 

tanulók szüleit írásban értesíti.  

 Ha a tanuló a javítóvizsgán nem jelenik meg, vagy a javítóvizsgán nem felelt meg, 

tanulmányait csak az osztály megismétlésével folytathatja. 

 A javítóvizsgát 3 tagú bizottság előtt kell megtartani, melynek elnöke az 

intézményvezető vagy megbízottja, tagjai a tanszakvezető, valamint a főtárgy tanár.  

 Indokolt esetben a vizsgán résztvevők számát az intézményvezető bővítheti. 

 A vizsga eredményét a főtárgy tanára vezeti be a törzslapra és a bizonyítványba.  

 A záradékot az intézményvezető és a főtárgy tanár írja alá, az eredményhirdetés a 

bizonyítvány kiosztásával történik. 

 A javítóvizsga nem nyilvános és nem ismételhető meg. 
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3.2. A tanulmányok alatti vizsgák követelményei és szabályai 

 

3.2.1. Félévi és év végi beszámolók 

 

A tanulóknak félévi és év végi hangszeres, valamint elméleti beszámolót kell tenniük. 

 

A beszámoltatás különböző szakaszai és formái: 

 

 A zenei előképző osztályok évfolyamain a beszámoltatás nyilvános, bemutató óra 

keretén belül történik, időpontot egyeztetve az iskola vezetőségével, és a szülők 

írásbeli meghívásával.   

 

 A félévi beszámoló történhet tanszaki előjátszás formájában, koncertszerűen is, vagy 

zártkörű meghallgatásként kerülhet megszervezésre. A félévi beszámoló módjáról a 

munkaközösségek döntenek, a tanszakvezető megjeleníti a tanszak munkatervében.  

 

 Az év végi beszámoltatás kizárólag a vizsgáztatás keretein belül történik, mely az 

intézményvezető vagy helyettese, és a tanszakvezető jelenlétével történik, 

lebonyolításáról a vizsga-jegyzőkönyv tanúskodik. A vizsga mindig zártkörű. A 

vizsga anyagát a szaktanár állítja össze a tantervi program alapján. 

 

 Az elméleti tárgyak félévi vizsgái csak írásban, az év végi vizsgái írásban és szóban 

történnek, a munkatervben meghatározott rendben, a tanszakvezetővel egyeztetett 

alapkövetelményi szint szerint. Az év végi szóbeli vizsga zártkörű. 

 

A szülő írásban kezdeményezheti gyermeke egyéni bánásmódját szakértői vélemény 

benyújtásával. Az abban szereplő javaslatok figyelembevételével az intézményvezető dönt az 

egyéni bánásmód lehetőségeiről. (írásbeli vizsga idejének hosszabbítása, írásbeli vizsga 

szóban történő teljesítése, szóbeli vizsga írásban történő teljesítése, felmentés 

vizsgakötelezettség alól.) 

 

FÉLÉVKOR „A” TAGOZAT hangverseny, vagy zártkörű meghallgatás 

FÉLÉVKOR „B” TAGOZAT zártkörű vizsga 

TANÉV VÉGÉN „A” TAGOZAT zártkörű vizsga 

TANÉV VÉGÉN „B TAGOZAT” zártkörű vizsga 

ELŐREHOZOTT MŰVÉSZETI 

ALAPVIZSGA SZOLFÉZSBÓL 
„A” és „B” TAGOZAT 

zártkörű írásbeli vizsga  

 

MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA (HANGSZERES) zártkörű vizsga 

MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA (HANGSZERES) 

zártkörű vagy nyilvános vizsga (a szaktanár 

véleményének kikérésével a tanuló 

dönthet) 
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3.2.2. A művészeti alapvizsga és záróvizsga 

 

3.2.2.1. A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 

 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 

utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett.  

 

Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 

utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

 

Művészeti alap- és záróvizsgára a jelentkezés írásban történik, az intézmény által kiadott űrlap 

határidőre történő leadásával. A jelentkezési lapon a főtárgyat tanító tanárnak jeleznie 

szükséges a vizsgára történő jelentkezés támogatását, ill. ellenzésének tényét. 

 

A szolfézs előrehozott alapvizsga teljesítése nem kötelező, de feltétele a főtárgy alapvizsga 

letételének. A vizsga teljesítésének formájáról a szülő a tanítási év elején (szolfézs 4. osztály) 

írásban tájékoztatást kap a szolfézs tanártól. 

A vizsga letételét a szülő írásban kérvényezi, a jelentkezési lap tartalmazza a szolfézs tárgyat 

tanító tanár ajánlását is. 

 

3.2.2.2. A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai, 

meghatározásának módja 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsga 

tantárgy tekintetében – a Nemzeti Alaptanterv részeként szereplő, az alapfokú 

művészetoktatás alapprogramja figyelembevételével az iskola helyi tantervében kell 

meghatározni. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező 

intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló 

felkészültsége és tudása. A művészeti alapvizsgát és záróvizsgát háromtagú vizsgabizottság 

előtt kell letenni. A vizsgabizottság elnökét és tagjait a vizsga szervezője bízza meg. 

 

 Intézményünkben a vizsgabizottság tagjai: 

 intézményvezető, vagy intézményvezető-helyettes 

 tanszakvezető 

 főtárgy tanár 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga lebonyolítása a vizsgáztató intézmény feladata, annak 

lebonyolításáról és részleteiről írásban értesíti az érintetteket a tanév elején. 

 

A előre hozott szolfézs alapvizsga feladattípusait a zeneismeret tanszak tanárai jelölik ki az 

aktuális tanév elején. 
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A vizsgabizottság az általa vezetett jegyzőkönyv adatai alapján igazolja a vizsga letételét.  

 

Vizsga tantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyet az intézmény pedagógiai 

programja szerint biztosít, valamint a tanuló a tantárgy tanításának utolsó évfolyamán az előírt 

tantárgyi követelményeknek eleget tett. 

 

3.2.2.3. A művészeti alapvizsga lebonyolításának eljárásrendje 

 

A Zeneiskola a törvényi előírások figyelembevételével különböző módokban teszi lehetővé a 

művészeti alapvizsga teljesítését. A tanulók megváltozott tanulási szokásai, és a tantervi 

követelmények és előírások sokféle lehetőséget biztosítanak a kötelező és kötelezően 

választható tárgyak teljesítésére, ezért egyfajta vizsgázási standard nem használható. 

 

A Farkas Ferenc Zeneiskola művészeti alapvizsgája és záróvizsgája két-két egységből tevődik 

össze. 

Alapvizsga: 

1. elméleti írásbeli alapvizsga:   

 előre hozott alapvizsga szolfézs 4. évfolyamában 

 B-tagozatos hangszeres főtárgyasok esetében a 6. évfolyamban (2020/2021- es 

tanévtől felmenő rendszerben) 

 zeneirodalom főtárgyasok: teszt, ami 15-20 általános zenei-zenetörténeti ismeretekkel 

kapcsolatos feladatot tartalmaz 

 

2. gyakorlati alapvizsga:   

 hangszeres főtárgy alapvizsga 

 szolfézs főtárgyas szóbeli beszámoló és kötelező hangszer 

 

Záróvizsga: 

1. elméleti szóbeli záróvizsga: 

 tanszakonként meghatározott, 5 témakörből álló elméleti sor 

 

2. gyakorlati záróvizsga: 

 hangszeres főtárgy alapvizsga 

 

Az alap- és záróvizsga érdemjegye a két egység átlagából tevődik össze. 

 

A vizsga letételét és eredményét az év végi bizonyítványban és a törzslapon záradékolni kell. 

 

 

3.2.2.4. A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán tantárgyanként külön-külön 

osztályzattal kell minősíteni. 
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Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy 

annak eredményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell venni. 

 

A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott 

osztályzatok átlaga adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső 

eredmény meghatározásában a főtárgyból kapott osztályzat a döntő. 

 

Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt 

vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 

 

Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból elégtelen 

érdemjegyet kapott. 

 

Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból kell 

javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 

Sikertelen vizsga esetén a javítóvizsgára vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

 

3.3. A tanulói teljesítmény értékelése 

 

3.3.1. Értékelési szempontok 

 

A tanuló tanulmányi előmeneteléről - a különböző tanítási szakaszokban – több formában és 

módon kap értesítést a szülő és a tanuló.  

 

Az évközi munkáról a hangszeres szaktanár folyamatos értékelést adhat  

 a tájékoztató füzetben bejegyzettekben, melynek tudomásul vételét a szülő aláírásával 

igazolhatja,  

 az E-Kréta naplóban. 

 

A havi érdemjegyben való értékelés mellett a félévi meghallgatásokon és év végi hangszeres, 

illetve elméleti vizsgákon teljesítettek alapján történik az értékelés.  

 

Az 1. félév zárásakor a főtárgy tanár értékel. Az értékelésben a tanár figyelembe veszi a 

tanuló képességeit, azok fejlődésének ütemét, a képességfejlesztésben szem előtt tartva az 

előírt tantervi követelményeket. Az értékelés fő hangsúlyában az évközi tanulási folyamatban 

elért eredményességet, szorgalmat veszi alapul, hozzátéve a beszámolón tett teljesítményt. A 
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pedagógus a tanulói munkák értékeléséből kapott adatokat elemzi, az egyéni, illetve a 

csoportos fejlesztés alapjaként felhasználja, szükség esetén gyakorlatát módosítja. 

 

A tanév végi – zártkörű – vizsgán min. három főből álló bizottság előtt adnak számot a 

tanulók tudásukról.  

A bizottság tagjai: intézményvezető, vagy intézményvezető-helyettes, tanszakvezető, főtárgy 

tanár. 

A bizottság a tanuló főtárgy jegyét az évközi munka mennyisége és minősége, valamint a 

beszámolón nyújtott teljesítménye alapján állapítja meg. 

 A szorgalmi jegy megállapítása a főtárgy tanár kompetenciája; a jegy megállapítása az egész 

évben nyújtott munka alapján történik. 

 

 

3.3.2. Az értékelés módjai 

 

3.3.2.1. Szöveges értékelés 

 

 előképző 1. évfolyam 1. félévében: csak szorgalomjegy, és szöveges értékelés 

 

 előképző 1. évfolyam év végi és előképző 2. évfolyam értékelése: érdemjegy szöveges 

értékeléssel és szorgalomjeggyel történik 

 

 hangszeres osztályok értékelése érdem- és szorgalomjeggyel történik. 

 

 A választott tantárgyak értékelése csak szöveges értékeléssel történik. 

 

 A kötelező és kötelezően választható tantárgyak értékelése érdemjeggyel történik. 

 

 

3.3.2.2. Érdemjegyek 

Alapfok és továbbképző évfolyamokban. 

 jeles (5)  

az a tanuló,  

 aki elvégezte osztályának megfelelő tananyagát,  

 a vizsgán darabjait muzikálisan adja elő,  

 kevés hibával játszik,  

 a zenei utasításokat betartva, érzelmileg kifejezően közvetíti az 

darabjait. 

 

 jó (4)  

az a tanuló,  

 aki elvégezte osztályának megfelelő tananyagát,  
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 darabjait muzikálisan adja elő,  

 előadásának érzelmi kifejezése kevésbé hatékony,  

 apróbb hibákat ejt. 

 

 közepes (3)  

az a tanuló,  

 aki darabjainak bemutatásakor nem törekszik maximális tudásszintre, 

 nem elég alapos,  

 vizsgadarabjainak előadása több kívánnivalót hagy maga után (pl.: 

megakadások, újrakezdések, kéztartási problémák, stb.). 

 

 elégséges (2)  

az a tanuló,  

 aki a minimálisan előírt tananyagot csak részben végezte el,  

 zenei előadásában érdektelen,  

 technikailag kidolgozatlan, figyelmetlen, felületes,  

 a vizsgán hiányosan produkál. 

 

 elégtelen (1)  

az a tanuló,  

 aki a minimálisan előírt tananyagot saját hibájából nem végezte el,  

 óralátogatása rendszertelen,  

 órai munkája és otthoni gyakorlása hanyag,  

 a vizsgán felkészültségről nem tesz tanúbizonyságot, 

 előadása értékelhetetlen. 

(Az elégtelen osztályzathoz fentiekből min. három kitételnek való megfelelés 

szükséges.) 

 

3.3.2.3. Szorgalomjegyek 

 

 példás (5) osztályzatot kaphat az a tanuló, aki 

 képességeihez, tehetségéhez képest tanul,  

 rendszeresen, pontosan készül feladataira,  

 kiváló eredményei vannak,  

 érdemjegyei megfelelnek képességeinek. 

 

 jó (4) osztályzatot kaphat az a tanuló, aki 

 képességeihez, körülményeihez képest jól teljesít,  

 érdemjegyei megközelítik képességeit. 

 

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

 munkájában, tanulásában csak ritkán tanúsít erőfeszítést, törekvést. 

 

 hanyag (2) osztályzatot kap az a tanuló, aki 

 rendszeresen felkészületlen,  

 munkája megbízhatatlan,  

 kötelességét figyelmeztetésre sem végzi el. 

 

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

adható. 

 

A félévi, valamint az év végi osztályzatok bevezetésre kerülnek az E-Naplóba, törzskönyvbe, 

tájékoztató füzetbe, valamint a bizonyítványba. 

 

A térítési- és tandíj kötelezettségében csak az érdemjegy kerülhet beszámításra, érdemjegy 

híján a szorgalmi jegy nem képez áltagot. Ezekben az esetekben a tanulót a II. díjfokozatba 

kell sorolni és négyes átlagúnak kell tekinteni. Az ettől eltérő esetekben az intézményvezető 

dönt a díjosztály besorolásáról. 
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Záradék 

 

A Farkas Ferenc Zeneiskola tantestülete az intézmény Pedagógiai Programját felülvizsgálta és 

módosította az 5/2020 (I.31.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről 

és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.4.) Korm. rendelet módosításáról megjelent 

jogszabályi előírásoknak megfelelően.  

 

A pedagógiai program nyilvánosságát intézményünk a következő fórumokon biztosítja:  

 az intézményvezetői irodában nyomtatott és elektronikus formában 

az iskola titkárságán, a Farkas Ferenc Zeneiskola székhelyén (1016 Budapest, Lisznyai 

u. 40 – 42.) Megtekinthető a törvényi előírásoknak megfelelően a hét munkanapjain a 

hivatali órákban: 9- 16 óráig. 

 az iskola honlapján 

 az Oktatási Hivatal honlapján (kir.hu) fellelhető intézményi felületen, a közzétételi 

listán 

 

A pedagógiai program érvényessége, módosítása, nyilvánossága 

A pedagógiai program 2021. szeptember 1-től lép életbe. Felülvizsgálatára - ha azt egyéb 

körülmény, jogszabály változás nem indokolja - 2026-ban kerül sor. 

A pedagógiai program módosítására kötelező módon sor kerül:  

 a vonatkozó jogszabály módosításakor,  

 a fenntartó kezdeményezésére,  

 az intézmény átszervezése esetén. 

Egyéb esetekben a dokumentum módosítását kezdeményezheti:  

 az intézmény vezetője,  

 bármely szakmai (tanszaki) munkaközösség 

 az Intézményi Tanács. 

A módosításhoz a nevelőtestület minősített többségének (50%+1fő) támogatása szükséges. 
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A pedagógiai program elfogadása és jóváhagyása 

 

Intézményünkben – a pedagógiai program véleményeztetésének időszakában – Iskolaszék, 

illetve Intézményi Tanács nem működött. 

 

Kelt: Budapest, 2021. augusztus 23. 

 

 

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

Fodor Barbara 

                   intézményvezető 

 

 

 

A Pedagógiai Programról a Szülői Szervezet elnöke a módosított Pedagógiai Program 

tervezetének elektronikus megküldésével kapott tájékoztatást 2021. év augusztus hó 23. 

napján. 

 

Kelt: Budapest, 2021. augusztus 23. 

 

 

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

A Szülői Szervezet elnöke 

 

A Pedagógiai Programot az intézmény nevelőtestülete 2021. év augusztus hó 23. napján 

tartott értekezletén – a szakmai (tanszaki) munkaközösségek szakmai tartalomra vonatkozó, 

támogató véleménye alapján - elfogadta. 

 

 

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

             hitelesítő nevelőtestületi tag                                 hitelesítő nevelőtestületi tag 

(Az irattári példányhoz mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív; a 

határozatképesség megállapítása; kérdések, válaszok, hozzászólások 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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HATÁROZAT  

  

  

A Pedagógiai Programot a Budapest I. Kerületi Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti 

Iskola szakmai munkaközösségei véleményezték, a tantestület a 2021. augusztus 23-án tartott 

nevelőtestületi értekezletén elfogadta. A Pedagógiai Program tervezetéről a Szülői Szervezet 

választott képviselői tájékoztatást kaptak. 

  

A fenti legitimációs eljárások figyelembevételével a Iskola Pedagógiai Programját a 

klik039432003/00169-1/2021 sz. intézményvezetői határozattal jóváhagyom. A Pedagógiai 

Program jelen verziója 2021. szeptember 1-én lép életbe. 

 

 

 

Budapest, 2021. augusztus 23. 

     

        Fodor Barbara 

                 intézményvezető 
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Fenntartói és működtetői nyilatkozat 

 

A Pedagógiai Program a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. § (1) 

bekezdése értelmében: 

„A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra 

többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges.”  

A. alternatíva: A Közép Budai Tankerületi Központ, mint az intézmény fenntartója a 

pedagógiai program elfogadását támogatja, tekintettel arra, hogy a pedagógiai 

program többletfinanszírozási igényt nem tartalmaz.  

B. alternatíva: A Közép Budai Tankerületi Központ, mint az intézmény fenntartója a 

pedagógiai programban szereplő alapfeladatokon kívül az alábbi többletfeladatokat 

finanszírozza: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Aláírásommal tanúsítom, hogy a fenntartó döntésre jogosult vezetője a Pedagógiai Program 

rendelkezéseivel egyetért, azokat jóváhagyja.  

 

Kelt: Budapest, 2021………………………  

 

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

Hajnissné Anda Éva 

tankerületi igazgató 

 

 


