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1. Bevezetés 
 

1.1. A pedagógiai program célja, hogy meghatározza: 

 

 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelveit, céljait, feladatait, 

eszközeit, eljárásait. 

 egyes művészeti tevékenység oktatásának cél- és feladatrendszerét 

 a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat, 

 a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat, 

 a tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységet, 

 a pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő 

eszközök és felszerelések jegyzékét, 

 a szülő, a tanuló, a pedagógus együttműködésének formáit, továbbfejlesztésének 

lehetőségeit 

 

 Az iskola helyi tantervét 

 az egyes tanszakok általános fejlesztési követelményeit, 

 az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelező és választható tanórai 

foglalkozásokat és azok óraszámait, a tanszakok, tantárgyak szakirányú feladatait, 

követelményeit, az előírt tananyagot, 

 az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasz-

tásának elveit, 

 az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeit, 

 az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és 

formáit, a tanuló szorgalma lés teljesítménye értékelésének, minősítésének 

formáját.  

 A művészeti alapvizsga követelményeit 

 

Figyelembe veszi: 

A Fenntartó közoktatás fejlesztési tervét 

Az iskola alapító okiratát 

A tanulók és a szülők jogos igényeit 

Társadalmi elvárásokat 

 

Épít: 

Az iskola hagyományaira 

A város oktatási intézményeinek művészeti nevelésére 

A kialakult kulturális tevékenységre 
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1.2. Jogszabályi háttér 

 

 

 

 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 

 

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

 

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

tantervi  

 

 programjának bevezetéséről és kiadásáról 

 

 3 / 2011. (I. 26.) NEFMI rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és 

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

rendelet módosítása 

 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 

 229/2012. (VIII.23.) kormányrendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról 

 

 20 / 2012. EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 

 227/1997. (XII.22.) Kormányrendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus 

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és 

kedvezményeiről. 

 

 34/2019.(XII.30.) EMMI rendelet 13.§2. a tanulmányok alatti vizsgák tantárgyankénti, 

évfolyamonkénti követelményeit és az alkalmassági vizsga szabályait, valamint 

középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményeit. 

 

 

 

A pedagógiai program hatályba lépése: Az iskola pedagógiai programja a jóváhagyást követő  

tanévtől felmenő rendszerben vezethető be. (Nkt.26. (5) 

 

 

A hatályba lépésnek időpontja: 2022. szeptember 01. 
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1.3. Intézmény adatai 

 

 

 

Az intézmény megnevezése: Lisznyay Szabó Gábor  

Alapfokú Művészeti Iskola 

 

Az intézmény rövidített neve: Lisznyay Szabó Gábor AMI 

 

Székhelye, címe:   2112 Veresegyház, Nap u. 14 / a 

 

Elérhetősége:    30 / 741 - 4194 

28 / 387 – 210 

     titkarsag@veresegyhaz-lisznyay.hu 

     igazgato@veresegyhaz-lisznyay.hu 

 

Az intézmény fenntartója:  Dunakeszi Tankerületi Központ 

 2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4. 

 

Intézményi egység száma:  PC1101 

  

Telephelyei településen belül: Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskola Béke 

utcai épülete  

Béke utca 35. 

 

Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskola 

Csokonai utcai épülete  

Csokonai utca 8/A. 

 

 Kálvin téri Református Általános Iskola 

 Kálvin tér 2. 

 

Telephelyei településen kívül: Székely Bertalan Általános Iskola  

Szada, Dózsa Gy. út 63. 

 

Szent László Általános Iskola 

Mogyoród, Gödöllői út 17. 
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Az intézmény szakágazati besorolása: 852020 Alapfokú oktatás 

 

Alaptevékenysége:    852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti 

ágon 

852032 Alapfokú művészetoktatás képző-és 

iparművészeti, táncművészeti, szín és 

bábművészeti ágban 

Típusa:     Alapfokú művészetoktatás 

 

Tagozat:     Nappali 

 

Felvehető maximális létszám:  600 

 

Évfolyamainak száma:   12 évfolyam 

      (6 – 22 év) 

 

Az intézmény alapításának ideje: Az intézményt Veresegyház Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselőtestülete alapította 1993. szeptember 1-én. Ezt 

megelőzően 1956-tól munkaközösségi zeneiskola, 1960-

tól  

a váci, 1970-től a gödöllői zeneiskola kihelyezett 

tagozata. 

 

Telephelyek alapítása:  I. számú  Szada, Dózsa Gy. út 63. 

       1994. szept. 1. 

 

II. számú Mogyoród, Gödöllői út 67. 

  1995. szept. 1. 

 

Működő művészeti ág:  Zeneművészeti ág 

     Képzőművészeti ág 

 

Képzési területek:   klasszikus zene – jazz zene – népzene 

     rajz-festészet 

 

 

A pedagógiai program nyilvánossága: Az intézmény honlapján:  

https://veresegyhaz-lisznyay.hu/wordpress/ 

 

         valamint a titkárságon olvasható. 
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2. Névadónk  

 
Lisznyay Szabó Gábor, iskolánk névadója 1913. 

dec. 8-án született Budapesten. 

A budapesti Bakáts téri elemi iskola, majd a 

Budapesti Református Főgimnázium, később a 

Brüsszeli Szaléziánus Intézet tanulója volt. A 

Belgiumban eltöltött időszak úgy életére, mint 

művészetére, későbbi zenei stílusára nagy hatással 

volt. Életre szóló útmutatást, erkölcsi tartást, erős 

hitet és elkötelezettséget jelentett számára az 

egyházi zene irányába. Onnan hazatérve a 

Széchenyi István Fővárosi Reálgimnázium 

növendéke lett. Tanulmányait a budapesti Liszt 

Ferenc Zeneművészeti Főiskolán folytatta, majd a 

Zeneakadémián egyházkarnagyi oklevelet, 

zeneszerzés diplomát, valamint ugyanott Dohnányi 

Ernő mesteriskolájában zeneszerzői művészi 

oklevelet szerzett.  

Remekül zongorázott, orgonált és improvizálva 

komponált. Ritmustiszta orgonajátéka, legendásan híres hallása, rendkívüli adottsága 

mintaszerű szorgalommal és kitartással párosult.  

 

 

Orgonistaként és karnagyként a Terézvárosi Római Katolikus Plébániatemplomban, a Budai 

Dalárdában, a Pesti Izraelita Hitközség fiúárvaházában, a budapesti Dohány utcai 

Zsinagógában, valamint a MÁVAG „Acélhang” férfikaránál teljesített szolgálatot. 

Pedagógusként - ének- és zongoratanárként - több helyen is dolgozott: Budapesti Bencés 

Főgimnázium, Nemzeti Zenede, Budai Zeneakadémia, Budapesti Római Katolikus 

Kántorképző, Váci munkaközösségi zeneiskola.  

 

Utóbbi kihelyezett tagozataként kezdett működni a veresegyházi zeneiskola, ahol Lisznyay 

1958-tól közel 10 évig dolgozott. A zeneiskola elindítása mellett feladata volt a művelődési 

ház kórusának szervezése is, melynek magját a római katolikus egyház tagjai jelentették. 

Felkészült, nagy tudású szakembereket hívott tanárnak. 

A 60-as évek végétől, Lisznyay megromlott egészségi állapota miatt nem bírta tovább 

folytatni a munkát Veresegyházon. Betegsége következtében 1971-ben az aktív 

orgonajátékról, s ezzel orgonamesteri állásáról is le kellett mondania. Ezt egyik lányának, 

Máriának adta át, aki édesapja nyomdokaiba lépett. Lisznyay hátralévő éveiben főleg 

zeneszerzéssel foglalkozott és több művet komponált a református egyház számára.  

Szülővárosában, Budapesten, 1981. május 22-én hunyt el. 

 

Veresegyház zeneiskolája önállóvá válásának 10. évfordulója (2004) óta - viseli Lisznyay 

Szabó Gábor nevét. A város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011-ben úgy döntött, 

hogy egy, a város zenei életéért, zenei képzéséért sokat fáradozó művészének nevét viselő 

díjat hoz létre: Lisznyay Szabó Gábor Zene - és Előadói Művészeti Díj. 
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3. Iskolánkról 
 

KEZDETEK 

Veresegyházon az 1950-es években bontakoztak ki a zenei kultúra első csírái, egyúttal 

a zeneiskola létrehozásának gondolata is. Egyetértve ezzel a gondolattal, az általános iskola 

akkori igazgatója kapcsolatba kerülve Lisznyay Szabó Gáborral, felkérte őt, hogy legyen az 

alakuló veresegyházi zeneiskola vezető tanára, vezetője. A kezdeményezést az Oktatási 

Minisztérium is felkarolta, s az induláshoz egy pianínót küldött.  Az általános iskola 

igazgatója egy egész fúvószenekarra való hangszerről, Lisznyay pedig a tanerőről 

gondoskodott. A zeneiskolai oktatás az általános iskola épületében zajlott a Váci Zeneiskola 

kihelyezett tagozataként. 

 

SZÜNETELÉS 

A ’70-es évek elején Lisznyay súlyos betegsége miatt néhány évig szünetelt a 

zeneiskolai oktatás. 

 

ÚJJÁSZERVEZÉS 

Az évtized második felében újra elkezdődhetett a zenei nevelés Veresegyházon, a 

Gödöllői Körzeti Állami Zeneiskola kihelyezett tagozataként. Akkor két pedagógus 

harminchat növendéket taníthatott a Művelődési Ház alagsorában, ahol 1 pianínó és 16 

hegedű állt rendelkezésükre. A nagyközség vezetése folyamatosan támogatta anyagilag a 

tagozat működését, s mintegy 15 évvel később, néhány évvel a rendszerváltás után, 1993-ban, 

segítségüknek köszönhetően már 5 tanár és 87 diák jelentették a zeneiskolát.  

 

ÖNÁLLÓSODÁS 

A nagyközség vezetése – megvalósítva az e területre is kiterjedő önállósodási 

törekvéseit – 1993 májusában bejelentette az önálló Veresegyházi Zeneiskola létesítését, 

Spera Ágnes „ideiglenes vezetői megbízásával”, mely kiváló és áldozatos munkája folytán 

nyugdíjazásáig tartott. Igazgatósága alatt több tagintézménye, kihelyezett tagozata lett az 

anyaiskolának (Szada, Erdőkertes, Mogyoród, Vácrátót, Vácduka, jelenleg), számtalan 

hangszerrel bővült a hangszerpark, emelkedett a növendéklétszám, alakultak különböző 

növendékzenekarok (vonós-, fúvós- és népi zenekar, kamaracsoportok). Ez a fejlődés újabb és 

újabb tantermeket követelt. A zeneiskola ezért átkerült a Művelődési Házból az Ifjúsági 

Házba, melyet több lépcsőben tettek zeneoktatásra alkalmassá. Az Önkormányzat ezen 

elhatározásának megvalósítását jelentősen támogatták a GE Hungary Zrt., valamint a GE 

Volunteers Foundation. 

 

NÉVADÓ és „ÚJKOR” 

A Veresegyházi Zeneiskola 2004. április 24 –én Lisznyay művekből összeállított 

műsorral és emléktábla (a dombormű-portré Horváth István szobrászművész alkotása) 

felavatásával tisztelegve az alapító zeneszerző és zenepedagógus előtt, felvette Lisznyay 

Szabó Gábor nevét.  

A zeneiskola 2007-ben, már Csécsyné dr. Drótos Edina igazgatósága, irányítása alatt a 

szakmai minősítési eljárásban a „Kiválóra minősített Alapfokú Művészetoktatási Intézmény” 

minősítést kapta. 2010-ben a zeneiskola épületén teljes körű felújítást végeztek, melynek 

köszönhetően 11 oktatási célú kisteremben, tanszobában, egy nagyobb, csoportos oktatásra 
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alkalmas teremben és egy nagyobb, kamarahangversenyekre alkalmas teremben folyhat az 

oktatás. Kialakításra került egy étkező-tanári helység és két iroda is. A tanszobák belső falaira 

2017-ben hangszigetelést került. 

 

NAPJAINKBAN 

 

2019. február óta dr. Ruszinkóné Czerman Cecília vezeti az intézményt, aki nagy 

hangsúlyt fektet iskolánk különböző zenekarainak sikeres működtetésére, fejlesztésére, 

iskolán kívüli partneri kapcsolatok kialakítására, ápolására. 

Szakmai munkánk gerincét a hangszeres és énekes oktatás képezi. Növendékeinket főiskolai, 

illetve egyetemi végzettségű zenetanárok oktatják, nevelik a zene értékeinek megismerésére, 

elsajátítására, megőrzésére. 

A zeneiskola szakmai munkájában, életében korábban több rendezvény is meggyökerezett, s 

napjainkra hagyománnyá vált. A Zene világnap-i koncert, a Mikulásváró, a Karácsonyi 

hangverseny, tavasszal a „Tagozatok bemutatkoznak” rendezvény, a Kamarazenei koncert, 

hangverseny Magyar Zeneszerzők műveiből, a Jótékonysági tanári hangverseny, Hangverseny 

partneriskoláinkkal, Tanévzáró hangverseny az adott tanév legeredményesebb növendékeinek 

fellépésével, az évek során iskolánk és a város megszokott és megkedvelt eseményeivé lettek. 

Az alábbi szakokon nyújtunk lehetőséget a hangszeres zenetanulásra: cselló, dob, furulya, 

fuvola, gitár, harsona, hegedű, klarinét, kürt, magánének, népzene, orgona, szaxofon, 

trombita, zongora. 

Iskolánk fúvós- és vonós zenekarai az utóbbi években egyre népszerűbbé lettek diákjaink 

körében és jelentős fejlődésen mentek keresztül. Az önálló hangversenyeken kívül 

partneriskolákkal közös koncerten léptek fel itthon és külföldön egyaránt. Nyári zenekari 

tábort szerveztek és a jó partneri kapcsolat megőrzése érdekében vendégül látták 

partneriskoláik zenekarait, mindezzel még tovább népszerűsítve a zenetanulást 

Veresegyházon.  

A városban más művészeti ágak felé is megnőtt az érdeklődés, így iskolánkban a 2015/2016-

os tanévtől újra lehetőség van képzőművész-tanár kollégák vezetésével, a képzőművészeti 

ágak közül grafika-festészet tárgyakat tanulni. Diákjaink munkáiból évente két alkalommal 

kiállítást szervezünk, mely minden érdeklődő számára megtekinthető. 

 

Iskolánk ismeretterjesztő koncertekkel, hangszerbemutatókkal, karácsonyi koncertekkel, 

jótékonysági hangversenyekkel teszi színesebbé, gazdagabbá a város intézményeinek zenei, 

kulturális életét. 

Lisznyay Díjjal elismert kollégáink:  

Elláné Papp Katalin, Fritschéné Ambrus Gabriella, Farkas Tajti Margit, Jakab 

Csongor, Jakabné Sebestyén Erika, Láng Gabriella, Mihálydeák Barna, Neczné Alapi 

Katalin, Novák Gyuláné (†), Spera Ágnes (†), Udvard Gizella. 
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4. Helyzetelemzés 
 

4.1.Földrajzi elhelyezkedés 

  Budapesttől mintegy 35 km-re, észak-keleti irányban, Pest megyében, Budapest 

agglomerációjában, Gödöllő és Vác közt  helyezkedik el Veresegyház. Az 1999. július 1-től 

városi rangú, dinamikusan fejlődő település. Budapest közelsége, kényelmes területi 

lehetőségei miatt a nagyobb ipari és mezőgazdasági cégek számára vonzó befektetési 

helyszín, mely kiváló környezetet kínál innovációs ötletek megvalósításához is.  

Elhelyezkedése, vidékies környezete, hangulata, a Gödöllői-dombság miatt jó levegője, 

szépsége, oktatási, kulturális és sport – lehetőségei, csodálatos organikus építészeti értékei, 

sokszínű - a hagyományok őrzésén alapuló - kulturális programjai miatt nagyon népszerű a 

fővárosból kiköltöző, többnyire kisgyermekes, vagy gyermekáldás előtt álló, több gyermeket 

vállaló fiatalok körében. Lakóinak száma a városi rangra emelkedés óta két és félszeresére 

nőtt, jelenleg 20 576 A város átlagéletkora 37 év, lakóinak egynegyede kiskorú. 

Magyarország 10 legdinamikusabban fejlődő települése között tartják nyilván.  

Itt működik a Dunakeszi Tankerület által állami fenntartású Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú 

Művészetoktatási Iskola. Székhelye, központi épülete a Nap utca 14/a címen, a város 

centrumában, a városvezetés, Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat, Kormányablak, 

Postahivatal, az Innovációs- és Szabadidő Központ, illetve a színházként is működő Váci 

Mihály Művelődési Ház közelében, ezekkel mintegy 600 m sugarú körben található. Utóbb 

említett két intézménybe számos más különórára is érkeznek a városban élő, itt iskolába járó 

gyermekek. Szüleik igyekeznek az egyéb különórák köré szervezni a zeneórák időpontját. 

 

A városban működő intézmények, gyermeklétszámuk, elhelyezkedésük a városban, 

távolságuk a zeneiskolától, megközelíthetőség.  

Bár javuló tendenciát mutat, de általánosságban az jellemző, hogy városunkban ritkán jár a 

helyi járatú busz, nem lehet rá megbízhatón számítani. Egyéb közösségi közlekedés nincsen. 

Városszerte kevés a járda, illetve a kerékpárút, sötétedés után helyenként halvány a 

közvilágítás.  

Mindezek együtt eredményezik, hogy a gyerekek önálló közlekedése a közintézmények 

között nem megoldott, s hogy kevés kivételtől eltekintve, az alsó tagozatosokat, de a szoros 

időbeosztás miatt gyakran még a nagyobbakat is, autóval hozzák a szülők a zeneórákra. A 

bátrabb szülők gyermekei - ha az iskolájukból érkeznek - a centrumhoz, s egyben a 

zeneiskolához közelebb eső intézményekből, kora délután, sötétedés előtt gyalog is 

eljöhetnek. Akiket azonban szüleik csak a munkaidejük után érnek rá elhozni, jellemzően 17, 

18, 19 órakor - gyakran már a délutáni egyéb sportfoglalkozások után - fáradtan, elcsigázottan 

érkeznek hozzánk. 
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Állami fenntartású iskolák  

Fabriczius József Általános Iskola,  

EGYMI (Veresegyház, Újiskola utca 15.) 650 m 

 

Egyházi fenntartású iskolák 

Kálvin téri Református Általános Iskola  

Veresegyházi Katolikus Gimnázium (VERKA)  

Alapítványi iskolák 

Remigius Általános Iskola  

Veresegyházi Életfa Waldorf Általános Iskola és AMI  

A jövő iskolája Általános Iskola  

 

 
 

4.2. Tárgyi feltételek 

 

Épület  

A művészetoktatás Veresegyházon egy központi épületben, két családi házban és a 

református általános iskola két tantermében zajlik. A két kihelyezett tagozaton Mogyoródon 

és Szadán az adott települések általános iskoláiban tanítanak a kollégák. 

Veresegyházon a zeneiskola rendelkezik egy központi épülettel, amelyben 12 

tanterem, egy hangversenyterem, két irodahelyiség és egy „tanári” van. Az épület felújított, 

akadálymentesített, a tantermek falai hangszigeteltek. A teljes hangszigetelés eléréséhez az 

ajtók szigetelésére is szükség lenne. Jó az iskolába belépni, családias hangulat várja a 

növendékeket, szülőket egyaránt. A földszinti és emeleti lépcsőházak rendezettek, alkalmasak 

arra, hogy a szülők ott várakozzanak, amíg gyermekük órán van. A fő épülethez közel a Béke 

utcában egy családi ház ad otthont az ütős, vonós, fúvós és magánének tanításának. Ez egy 

szükségmegoldás, hosszú távon mindenképpen megfelelő körülmények közé kell elhelyezni 

az ott folyó oktatást. A képzőművészeti ág egy távolabb elhelyezkedő szintén családi házban 

működik. A ház szintén csak átmeneti megoldást jelent a rajz-festészet szak oktatására. 

Mindkét épület az önkormányzat tulajdona. 
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A megemelt óraszámok következtében a központi épület és a két családi ház sem tudja már 

kielégíteni az iskola teremigényeit. Gyakorlatilag minden nap minden teremben 

(nagyteremben is) tanítás zajlik, így nehezen megoldható a versenyekhez, felvételikhez 

szükséges plusz órák megtartása. A zenekaroknak alkalmanként egy-egy plusz foglalkozás 

kivitelezhetetlen, ezek a  próbák csak a szombati napon oldhatók meg. 

A hangversenyterem mérete problémát jelent. Legtöbbször a növendékhangversenyek 

látogatottságának sem felel meg, nem beszélve városi, ill. országos szintű rendezvények 

megtartására. Kellene egy megemelt színpad rész, hogy a közönség soraiból mindenki jól 

láthassa a produkciókat és a növendékek is úgy érezhessék, hogy színpadon szerepelnek. A 

versenyek, felvételi felkészüléséhez ez nélkülözhetetlen minden hangszert tanuló növendék 

számára. 

 

Eszközök 

Hangszerek 

A folyamatos oktatáshoz szükséges eszközök, hangszerek mindkét művészeti ágon 

biztosítottak. A Kodály-program I., II. és III. keretében iskolánk is jelentős 

hangszerbeszerzéshez jutott. 2020-ban egy új Yamaha zongorát is sikerült beszereznünk.   

Jelenleg minden növendékünk „kölcsönözhet” megfelelő minőségű hangszert 

 

Informatikai eszközök 

Az adminisztrációs munka végzéséhez megfelelő mennyiségű számítógéppel van ellátva az 

iskola. 2022-ben minden pedagógus részére biztosított laptotpot a tankerület. 

A Wifi az iskola egész területén elérhető, az alagsor szolfézstermében található interaktív 

tábla is használható. 

 

4.3. Az oktatás személyi feltételi 

 

Pedagógus 

Az iskolát egy intézményvezető vezeti. Munkáját közvetlenül két intézmény 

vezetőhelyettes segíti. Öt tanszakvezető tartja a közvetlen kapcsolatot a tanárokkal. 

 Jelenleg a művészeti iskolában engedélyezett  28,53 tanári státusz 21 teljes állású, 10 

részmunkaidős és  3 óraadó pedagógussal van betöltve. Mind a teljes állású mind a 

részfoglalkozású tanárok határozatlan idejű kinevezéssel, közalkalmazottként látják el 

feladatukat. Az óraadó pedagógusok megbízási szerződéses munkaviszonyban vannak. 

Minden kolléga az oktatott tárgynak megfelelő végzettséggel rendelkezik. 

 

Egyetemi végzettséggel rendelkezik:  16 fő 

Főiskolai végzettséggel rendelkezik:   17 fő 

Ezen belül további szakképesítéssel rendelkezik: 4 fő 

 

Az iskola legnagyobb erőssége a tantestület magas szintű szakmai, pedagógiai 

felkészültsége. Érték a tantestületben az aktív szakmai közéletet és előadóművészi 

tevékenységet folytató kolléga. A nevelőtestület szellemi magja szakma iránt elkötelezett, 

metodikailag jól képzett, igényes a folyamatos önképzés terén. A törzstagok és a fiatal 

tanárok közössége alapvetően meghatározza a „családias” hangulatot, ami a tantestületen 

belül megfigyelhető. 

 



 

14 

 

 

 

Nevelő oktató munkát közvetlenül segítők: 

A pedagógusok és az iskolavezetés munkáját öt munkatárs segíti, két iskolatitkár, egy portás, 

két takarító és egy karbantartó. Az iskola egyéb munkakörben foglalkoztatott dolgozói 

szorosan kötődnek a pedagógiai munkához, nélkülük megbénulna az iskola működése. 

   

4.4. Tanulói összetétel 

 

A művészeti iskolában maximálisan 600 diák tanulhat zeneművészeti- és képzőművészeti 

ágon. 

 A zeneművészeti ágon tanulók száma gyakorlatilag állandó, hiszen a tankerület  által 

engedélyezett tanári státuszok meghatározott gyereklétszámot biztosítanak, mert a 

hangszeroktatás egyéni foglalkozás keretében zajlik. Kivételt képeznek az előképzősök és a 

képzőművészeti ágon tanuló növendékek, akik csoportos foglalkozásokon vesznek részt.  

Az idei tanévben a művészeti iskolába beiratkozott diákok száma 487 fő.  

Ebből két szakos tanuló 18 fő. 

Tanulók száma: 

Veresegyház:  400 fő  ebből 40 diák tanul képzőművészeti ágon 

Szada:   46 fő 

Mogyoród:  27 fő 

 

A zongora és gitár mellett népszerű szakok még a fuvola és a hegedű. Különösen nagy értéke 

az iskolának, hogy a hegedűtanulás iránt ilyen nagy az érdeklődés. Ez nem megszokott 

tendencia a zeneiskolákban. A vonós zenekar eredményes működése és a hegedűt tanító 

kollégák személyisége bizonyára  hozzájárul a szak népszerűségéhez. 

 

 

Hangszerenkénti eloszlás  
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Az intézmény szervezeti felépítése, vezetési szerkezete 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
                              

                              

 

               

 

 

 

 

 

 

Dunakeszi Tankerületi 

Központ 

(Fenntartó) 

Intézményvezető 
 

 

Tanszakvezetők 
 

Intézményvezető-

helyettesek 

Tanárok Iskolatitkárok Technikai 

dolgozók 
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5. Nevelési Program 
 

A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eljárásai, eszközei 

 

5.1. A művészetoktatás céljai 

 

Az alapfokú művészetoktatás célja és feladata a rendelet szerint, a világ használatához és 

alakításához szükséges ismeretek, készségek, képességek olyan fokra való fejlesztése, hogy a 

tanuló ezen eszköztár birtokában képes legyen saját gondolatainak, érzéseinek kivetítésére, 

hogy képes legyen igénye és elképzelése szerinti tárgyak tervezésére, alkotására. Legyen 

olyan ismeretük önmagukról, amelyek alapján valóságos élethelyzeteket lesznek képesek 

megoldani. 

A művészeti 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 

kialakítására, fejlesztésére.  

 

Iskolánk célja, hogy a művészeti iskolába beiratkozó gyerekek alkotómunkájuk, pozitív 

élményeik révén harmonikusabb, érzelmileg gazdagabb, kreatívabb személyiséggé 

válhassanak, hogy a művészeti nevelés során élményszerűen tapasztalhassák meg a stílusok, 

irányzatok sokszínűségét, azokat a képzési formákat, amelyek a Zeneművészetben 

Képzőművészetben ötvöződnek.  

 

 

5.2. A Lisznyay Szabó Gábor Művészeti Iskola küldetése 
 

az, hogy a magas színvonalú képzés eredményeként növendékeink megtanulják az 

önkifejezés képességét, valamint hogy növendékeink megéljék a közösségben létrehozott 

művészeti alkotások élményét (kamarazene, zenekar, ill. kiállítások keretében) továbbá, hogy 

képességeiket sikeresen bizonyíthassák hazai és külföldi fesztiválokon, versenyeken. 

 

 

5.3. Pedagógiai alapelveink 
 

A növendékek jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása, a velük szemben 

megnyilvánuló pedagógiai tapintat, bizalom, megértés, türelem, igazságosság. 

Minden tanulónak biztosítjuk az egyéni adottságai, képessége és tehetsége szerint az egyéni 

előrehaladás lehetőségét. 

A tehetségek fejlesztését kiemelten kezeljük, a kreatív képességek kialakításához pozitív 

környezeti hatásokat biztosítunk. 



 

17 

 

Segítjük a megfelelő továbbtanulási irány, pálya kiválasztását középfokú zenei 

tanulmányoknál, figyelembe véve  a növendék egyéni adottságait, képességeit. 

 

5.4. A nevelő-oktató munka pedagógiai céljai 
 

Az iskola elsődleges célja az ismeretátadás, értékközvetítés, személyiségformálás, 

másodlagos célja az, hogy lehetőséget teremtsen az iskola tagjainak baráti kapcsolatok 

kiépítésére.  

A személyiségfejlesztés céljait szolgálja a művészeti  tevékenységre nevelés, a képességek 

fejlesztése (értelmi, érzelmi, akarati, esztétikai stb.) és a szükségletek alakítása. 

A tanulási tevékenység közben és a tanulói közösségi  élet során fejlesztjük a tanulók 

önismeretét, együttműködési készségét, kommunikációs képességeit, akaratát, 

segítőkészségét, empátiáját. 

Pedagógiai munkánk középpontjában a személyre szóló fejlesztés áll, hogy meglássuk, 

megláttassuk és tovább fejlesszük minden egyes növendék személyiségének saját értékeit. 

Arra törekszünk, hogy növendékeinkben kialakuljon a reális önértékelés képessége, az 

egészséges önbizalom. 

 

5.5. A nevelő-oktató munka pedagógiai eszközei 
 

 ösztönző módszerek: helyeslés, bíztatás, elismerés, szereplési bemutatkozási 

lehetőség, dicséret, oklevél, osztályozás, jutalmazás 

 nyelvi eszközök: beszéd, beszélgetés, mely lehet: szabad vagy irányított, spontán 

vagy tervezett, egyéni vagy csoportos 

 nem nyelvi eszközök: mimika, szemmozgás, tekintet, test-helyzet, mozdulatok, 

gesztusok 

 

5.6. A művészeti tevékenység oktatásának cél- és feladatrendszere 

 

 a zenei műveltség megalapozása és fejlesztése 

 a zenei írás, olvasás készségeinek megalapozása, fejlesztése 

 a zenei képességek fejlesztése: hallás-ritmus érzék, zenei memória, zenei karakterek  

iránti  érzékenység,   dinamikai érzék kialakítása 

 zenei ismeretek, általános zenei műveltség megalapozása 

 rendszeres zenehallgatásra nevelés 

 

5.7. Tehetséggondozás, feladatai, módszerei 
 

Az alapfokú művészeti iskolák, eleve tehetséggondozó intézmények. A tehetség összetett, 

komplex képesség, a személyiség alapvető, domináns jegye. Meghatározása általános 

értelemben is nehéz, objektíven nehezen vagy alig mérhető. Mindenképpen értékjelző, 

amelynek kutatása, gondozása a mi iskolatípusunk alapfeladata. 

A tehetség önmagában nem elegendő a magas szintű teljesítmény eléréséhez. Kitartás, 

szorgalom, akaraterő, türelem és rengeteg gyakorlás szükséges. A felvételi során 
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megkíséreljük felismerni az alapvető adottságok, képességek szintjét. Erre a nagyszámú 

jelentkező miatt kevés idő áll rendelkezésre, ami csökkenti a felmérés hatékonyságát. A 

helyesen végzett korai fejlesztéssel az előképzős csoportokban csökkenthetők ezek a 

hátrányok. A korai fejlesztés során játékos formában ismerhetjük meg a gyerekek adottságait, 

képességeit, ezek fejleszthetőségét (félévkor a szülők ezekről írásban kapnak a főtárgy 

tanároktól véleményezést). Így a korrekcióra is több lehetőség adódik a gyermek 

személyiségének sérülése nélkül. 

A művészeti szak kiválasztása a növendékek és a szülők részéről sok szubjektív elemet 

tartalmaz. (Pl.: egyéni érdeklődés, a barátok hatása, tanár személye, stb.) Ez nem mindig 

találkozik a megfelelő fizikai és szellemi adottságokkal. A tehetséggondozás egyik feladata, 

hogy lehetőséget teremtsen arra, hogy az esetleg rosszul kiválasztott művészeti ág helyett 

másik, a növendék adottságainak megfelelő szakot tanulhasson.  

 

5.7.1. Tehetségazonosítás 

 

 A tehetség készség formájában nyilatkozik meg a tanulás előtti korban. Ezt a 

készséget kell felismernünk, felmérnünk, megvizsgálva közben a gyermek egész 

személyiségét, értelmi kombinációs és asszociatív képességét, kreativitását, érzelmi reakcióit, 

fantáziáját, temperamentumát, kitartását, memóriáját, akaraterejét, aktivitását.  

 

Ezeknek a céloknak az elérését szolgálják: 

 

 a 2-3 éveseknek és 4-5 éveseknek szervezett Kokas-foglalkozások,  

 a 4-5 éveseknek meghirdetett Kokas-hangversenyek,  

 a nagycsoportos óvodásoknak – 1. osztályosoknak szóló „zenés-mesék” előadás sorozat 

 Ezeken a foglalkozásokon, hangversenyeken bárki részt vehet nincs szelekció.  A 

Kokas foglalkozások - amelyeket Kokas oktató képesítéssel rendelkező pedagógus vezet -, 

alkalmat adnak arra, hogy a foglalkozást vezető tanár megismerje a gyerekek általános értelmi 

képességeit, speciális irányú képességeiket (pl: mozgás, zene, kézügyesség,) kreativitásukat, 

motiváltságukat. A szülőkkel konzultálva tesz javaslatot a művészeti ág kiválasztására. 

A tehetségazonosítást segítik az előképző évfolyamok, amelyekre a bekerülés már nem 

automatikus, szaktanárok és szolfézstanárok közreműködésével történik a kiválasztás. Ezen a 

szinten elsősorban azokat a gyerekeket szűrjük ki, akik megfelelő fizikai adottságok, és 

egyértelműen kizárható zenei képességek hiányában nem kezdik meg tanulmányaikat a 

művészeti iskolában.  

 

5.7.2. A tehetséggondozás módszerei: 

 

differenciált képzés 

 A hangszertanulás 2. évfolyamától kezdve lehetőség van a differenciált képzésre. Az 

átlagon felüli képességekkel rendelkező növendékek az egyéni oktatáson belül is magasabb 

óraszámban „B” tagozatosként tanulhatják a főtárgyat és csoportbontásban az elmélet 

tantárgyakat.  
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zenei műhelyek 

 3. évfolyamtól kialakulnak a zenei műhelyek. A zenei műhelyek a tehetséggondozó 

munkához nélkülözhetetlen gazdagítást segítik. Ezekben a műhelyekben lehetőséget kapnak a 

tehetséges gyerekek a kamarazenélésre, későbbiekben a zenekarban való részvételre is. 

 

Nyilvánosság biztosítása 

 A kötelező évi kettő iskolai növendékhangversenyen túl további koncerteket 

szervezünk: „tehetséges zenészeink” , címmel  

 félévente egy városi szintű hangversenyen mutatkozhatnak be,  

 “mester és tanítványa” néven tanár és növendék zenél együtt 

 általános és középiskolai rendezvényeken is a tehetséges növendékek lépnek fel. 

 Ők a közreműködői az óvodásoknak és kis iskolásoknak rendezett bemutatóknak, 

hangversenyeknek.  

 Biztosítjuk számukra, hogy városi, megyei és országos szintű versenyeken is részt 

tudjanak venni. A versenyek módot adnak a legtehetségesebbek „kiugrására”, 

szereplési rutin, koncentráció, állóképesség megszerzésére.  

 

Szakmai fejlesztés 

 A versenyen helyezést elért növendékeink mellé zeneművészeti szakiskola tanárát 

kérjük fel mentornak, aki évente négy alkalommal hallgatja meg és foglalkozik a tanulóval.  

A zenei pályát választó növendékeink intenzív felkészítésben vesznek részt.  

Magasabb szintű zenei intézménybe felvett diákjainkkal folyamatos a főtárgy tanárok 

kapcsolata, rendezvényeink állandó közreműködői. 

 

 

További feladatok 

 

 Megfelelő tárgyi eszközök biztosítása 

 Kapcsolattartás a növendék közismereti tanáraival 

 Fontos a művészeti szakközép- és felsőfokú iskolák tanáraival való jó kapcsolat és a 

színvonal figyelemmel kísérése.  

 Tanári továbbképzés 

 

5.7.3. Versenyek, fesztiválok, találkozók pedagógiai funkciója 

 

Az országos szintű szaktárgyi versenyeket két, illetve három évenként hirdeti meg az 

Oktatási és Művelődési Minisztérium. Ennek megfelelően a versenyekre való felkészítés is 

ehhez a ciklushoz alkalmazkodik. 

A művészi pályára készülő növendék felkészítése versenyekre mindenképpen ajánlott. A 

versenyekre való felkészítés során arra törekszünk, hogy a tehetséges növendékek minél 

nagyobb számban, önkéntes alapon mérhessék meg tudásukat. A versenyek válogatói előtt 

lehetőséget biztosítunk arra, hogy a növendékek műsorukat a lehető legtöbb fórumon 

bemutathassák. (közös órák, növendékhangversenyek, városi rendezvények, tanszaki 

meghallgatások, házi versenyek) 
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 A rendezvényekre való felkészülés nagy lendületet ad a növendékeknek. A 

legkiválóbbaknál (országos döntőbe jutottaknál, helyezetteknél) jóval szélesebb rétegre 

terjed ki. Mozgósítja az érintett tanszak növendékeit. 

 

 A rendezvények – különösképpen az országos szint – módot adnak a legtehetségesebbek 

„kiugrására”, megismerésükre, pályájuk féltő gondossággal való figyelemmel kísérésére. 

Szereplési rutin, koncentráció, állóképesség megszerzésére teremtenek nagyszerű lehe-

tőséget. A legtehetségesebb növendékek kiválasztásán, kiemelésén túl lehetőség nyílik a 

művészeti pályán való eredményes előrehaladásuk segítésére. 

 

 A rendezvény haszna, hogy a tanulókat fokozott –felfokozott- teljesítményre serkenti, 

megerősíti azt a tudatot, hogy eredmény csak komoly munkával érhető el, hogy a tanulást 

nehezítő tényezők /kevés szabadidő, a hangszer minősége, a felkészülés körülményei, stb./ 

leküzdése nemes cél, hogy a felkészülés során befektetett többletmunka mindenképpen 

nyereség. 

 

 A szakmailag és lelkileg jól felkészített növendékeknek az szerez igazán nagy örömöt, ha 

közönség előtt önmaga legjobb szintjén produkál, ha tudását egy-egy verseny vagy 

fesztivál nyilvános keretei között megmutathatja. 

 

 Az országos rendezvények az érintett terület pedagógusainak módot adnak egy-egy 

„műfaj” pedagógiai eredményeinek felmérésére, a rendezvények között megtett út 

értékelésére, a helyzetelemzés alapján a feladatok kitűzésére. A felkészítő és érdeklődő 

tanárok részére tehát továbbképzéssel felérő szakmai értékelés, a látottak és hallottak 

alapján az egész tanszak számára országos továbbképzési lehetőség.  

 

A tehetség gondozása, fejlődésének elősegítése nem csupán kiemelkedő teljesítményének 

elérését célozza, hanem az alapvető személyiségfejlesztési célkitűzések elérését is. 

 

5.7.4. A szakirányú továbbtanulás lehetséges irányai 

 

 az alapfok elvégzése előtt – sikeres felvételi vizsgával a Liszt Ferenc Zeneművészeti 

Egyetem előkészítő osztályában folytathatja tanulmányait (12 éves kor alatt) 

 14 éves kora előtt felvételi vizsgát tehet Zeneművészeti Szakközépiskolák előkészítő 

osztályaiba. 

 

Középfokú szakirányú továbbtanulási lehetőség 

 az alapfok befejezése után (ált.isk. 8. osztály) felvételt nyerhet valamelyik 

zeneművészeti szakközépiskolába 

 

Felsőfokú szakirányú továbbtanulási lehetőség érettségi után 

 Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola egyetemi tagozatára 

 Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola főiskolai tanárképző tagozatára 

 ELTE, JATE és egyéb vidéki egyetemek tagozataira ( pl.: ének-zenetanári szakra.) 

 Tanítóképző Főiskola 

 Tanárképző Főiskola 
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Felsőfokú, nem szakirányú továbbtanulásnál előnyt jelenthet a művészeti iskolában szerzett 

képzettség, pl.: Gyógypedagógiai Főiskola, Színművészeti Főiskola (pl.: musical szak), 

Óvónőképző Főiskola. 

 

 

5.8. Személyiségfejlesztés 

 

 A személyiség formálásában az örökletes adottságokon túl a környezet kultúrájának, 

normáinak, elvárásainak is nagy szerepe van. A művészetoktatás során kifejezetten előnyt 

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

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

 

 A gyermek kezdeti motivációja a tanulás során gyakran a tanár személyiségén 

alapszik. Később ezt megerősíti vagy gyengíti a kapcsolat alakulása. Zeneművészeti ágon 

minden tanítványunkkal egyénileg foglalkozunk, mivel erre alkalmat teremt sajátos oktatási 

formánk. 

 Az erős kötődés a tanár személyéhez és a pedagógus viszonya a tanulóhoz erősen 

befolyásolja a tanulás eredményességét 

 

5.8.1. Feladataink a személyiségfejlesztés során: 

 

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

értékeléssel. 

 Helyes önértékelés kialakítása 

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

 A helyes gyakorlás – mint az eredményesség egyik záloga - megtanítása, fejlesztése, 

motiválása. 

 Az esztétikai érték, az ízlés fejlesztése, formálása. 

 Az önkifejezés, nyitottság és mások elfogadása. A művészeti tevékenység és az általa 

elérhető öröm, élmény bemutatása. 

 A szereplési szorongás, a lámpaláz leküzdésének segítése. 

 

Alapvető célunk a személyiségfejlesztés során, hogy a művészetoktatás sajátos eszközeit is 

felhasználjuk a kapcsolatteremtési képesség fejlesztésében. Feladataink eredményes 

végrehajtásához szükségünk van a szülők segítségére, a velük való kapcsolat kialakítására. 

fenntartására. 

 

  

Ennek eszközei: 

 Rendszeres órai bejegyzés az ellenőrzőbe 

 Szülői óralátogatások biztosítása, felkészítés az otthoni gyakorlás segítésére 

 A szülők érdeklődésének felkeltése az iskolai programok iránt 

 Közös művészeti élmény keresése 
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5.9. Közösségfejlesztés  

 

5.9.1. Közösségfejlesztés az elméleti órákon 

 

 A zenetanulás – közös éneklés, együtt muzsikálás – kiemelkedően fontos szerepet 

játszik az egyén és a közösség kapcsolatának, egymásra hatásának fejlesztésében, a 

közösséghez való alkalmazkodás, a szocializáció tudatos alakításában. Az egyéni érdek alá-

rendelése a közösséginek, valamint a közösség részéről az egyéni munka eredményének 

elismerése, ennek fejlesztése a zenei tevékenységbe ágyazottan is megjelenik.  

 

5.9.2. Közösségfejlesztés a kamarazenei és zenekari foglalkozásokon 

 

A zeneiskolába főtárgyi órákra egyénileg járnak a növendékek. Fontos kialakítani olyan 

közösségeket, ahol a növendékek egymást is jobban megismerik. Erre a legalkalmasabb 

formák a kamaraegyüttesek és zenekarok. A közös muzsikálás fejleszti az egymásra figyelést, 

a toleranciát, az alkalmazkodó készséget. A jobban teljesítő növendék húzóerőként hathat a 

gyengébb, fejlődni vágyó tanulókra. 

 

Iskolánkban jelenleg fúvós-, vonós-,  gitárzenekar és ütőegyüttes működik, ezenkívül minden 

tanszakon kisebb nagyobb kamaraegyüttesek is kialakultak. 

 A közös próbák alatt a tanulók megismerik egymást, barátságok szövődnek, fejlődik 

bennük az összetartozás érzése. A koncerteken, ahol az adott együttes tagjaként lépnek fel, 

átélik azt az élményt, hogy a mű csak a közös teljesítményük által tud megszólalni. 

A befelé forduló, gátlásos gyerekeknek nagy lehetőség a közösségi zenekari játék, hiszen így 

anélkül lehet a produkció résztvevője, hogy a figyelem kizárólag rá koncentrálódna. Sok 

gyerek szorong, ha egyedül kell színpadra állnia. Az ilyen növendék a koncerteken általában 

alulteljesít. 

 A zenekari próbákon, a kamaraórákon egy, a zene addig ismeretlen területére nyer 

betekintést. Megtapasztalja a mellé- és az alárendelt szerepet egyaránt. Megtanulja a másikat 

hallgatni, kísérni, a váratlan helyzeteket megoldani. A zenekar az iskolai hangszeroktatás 

fontos pillére, ahol az évek alatt megszerzett technikai tudást kamatoztathatják a növendékek. 

 A közös tanszaki hangversenyek is fontos részei a gyerekek közösségi életének. Ezért 

fontos, hogy minden tanár félévente egyszer önálló, minden növendékét érintő tanszaki 

hangversenyt tart. 

 

 

A tanítási órán folyó nevelőmunka: 

 

A csoporton belüli közösségi viszonyok fejlesztéséhez fontos az egymás iránti 

felelősség erősítése. A többszólamú vagy hangszerkíséretes éneklés a tudatos és fegyelmezett 

alkalmazkodás vállalásával fejleszti a csoport együtt gondolkodását. A hibák megbeszélése, 

közös javítása, a bírálat hozzájárul a felelősségtudat erősítéséhez. 

 A tanulók minden tanévben közösen készülnek fel egy bemutatóra. A felkészülés 

folyamán a csoport tagjai segítik egymást, hogy a végeredmény egy közös, katartikus élmény 

legyen. 

 A tanulók saját teljesítményüket is értékeleik az eredményesség szempontjából. Ezzel 

azt kívánjuk tudatosítani, hogy önmagukkal szemben is tárgyilagosak maradjanak. 
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 A tanórán kívüli nevelőmunka 

 

Hagyományossá váltak a szülőknek tartott bemutató órák, hogy lássák gyermekük 

munkáját. Ezeken a foglalkozásokon a tanulók közös énekes játékokkal, az együtt énekléssel, 

a műsorok összeállításával erősítik egymás iránti felelősségérzetüket. 

A hangszeres szereplések (bemutatók, növendékhangversenyek) után is értékeljük a 

növendékek teljesítményét. Serkenteni kívánjuk ezáltal a másik munkája iránti érdeklődést. 

Lehetőséget teremtünk arra, hogy elméleti órán egymásnak muzsikálhassanak. 

Törekszünk arra, hogy minél több tanuló vegyen részt az iskolai zenekarok és a 

kamaraegyüttesek munkájában. 

 

 

5.9.3. Közösségfejlesztés a csoportos foglalkozású művészeti ágakon 

 

 Célunk a személyiség komplex fejlesztése, a harmonikus, önmagát és társait helyesen 

megítélő emberré való nevelés. 

 A csoportos művészetoktatás kiemelkedően fontos szerepet játszik az egyén és a 

közösség kapcsolatának, egymásra hatásának fejlesztésében, a közösséghez való 

alkalmazkodás, a szocializáció tudatos alakításában. Az egyéni érdek alárendelése a kö-

zösséginek, valamint a közösség részéről az egyéni munka eredményének elismerése is 

megjelenik a tanulás folyamatában.  

 A csoporton belüli közösségi viszonyok fejlesztéséhez fontos az egymás iránti 

felelősség erősítése. A csoportos foglalkozásokból adódóan növendékeinknek lehetőségük 

van közös produkciókkal közönség elé állni. Ilyen alkalmakkor felerősödik a tanulók 

egymásrautaltsága, hiszen a csoport sikere az egyéni produkciókon is múlik. Ez 

mindenképpen fokozza a közösségért érzett felelősséget. A felkészülés folyamán a csoport 

tagjai segítik egymást, hogy a végeredmény egy közös siker legyen. Egy-egy fellépés 

alkalmával megtanulják a váratlan helyzeteket is megoldani. A fegyelmezett alkalmazkodás 

vállalása fejleszti a csoport együtt gondolkodását. A hibák megbeszélés, közös javítása, a 

bírálat hozzájárul a felelősségtudat erősítéséhez. 

 A foglalkozásokon a tanulók megismerik egymást, barátságok szövődnek, fejlődik 

bennük az összetartozás élménye. 

 

 

A közösségfejlesztés hatékonyságát növelhetjük, ha: 

 

 Olyan belső iskolai légkört teremtünk, ahol jól érzi magát tanuló és tanár egyaránt. 

 Csökkentjük a tanulókat érő kudarcok számát. 

 Minél több bemutatkozási lehetőséget biztosítunk csoportjaink részére. 

 Lehetőséget adunk tanórákon a szabad véleménynyilvánításra 

 

 

5.10. A szociálisan hátrányos helyzetű tanulók segítése 
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 A beiskolázott gyermek kibontakozását segítheti elő a rendezett, szerető családi háttér. 

Ahol ez nem biztosított, ott különösen előtérbe kerül a tanulmányok irányítását végző 

pedagógus személyisége.  

A művészeti nevelés során nélkülözhetetlen partnerünk a család. Az iskola és a család 

kapcsolatában a kapocs maga a gyermek. Amikor hozzánk hozzák gyermeküket, 

megtisztelnek minket bizalmukkal. Ennek a bizalomnak kell megfelelnünk és óráról-órára 

bizonyítanunk, hogy tanári személyiségünk számukra a lehető legjobb választás volt. Ehhez 

szükséges a pedagógus magabiztos, magas szintű szaktudása, kulturált, toleráns 

kapcsolatteremtő képessége.  

Mivel a művészeti iskola nem kötelező, így térítési díj köteles. Megkülönböztetett 

figyelemmel vagyunk a szociálisan hátrányos helyzetben élő növendékekkel szemben. 

Lehetőséget biztosítunk nekik arra, hogy kérvény és kereseti kimutatás benyújtása után külön 

elbírálás alapján támogatásban részesülhessenek. (térítési díj mentesség, térítési díj mérséklés) 

A nehéz körülmények között élő gyerekek gyakran visszahúzódók, félénkek, 

bátortalanok, esetenként deviáns viselkedési formát mutatnak. Ezekkel a gyerekekkel 

különösen családias légkört igyekszünk kialakítani. Beszélgetéseink során érdeklődünk 

iskolai tanulmányaikról, lehetőség szerint ebben is segítjük őket. Rendszeresen erősítjük 

önbizalmukat, ítélőképességüket. Apróbb feladatok sikeres megoldásával sikerélményekhez 

juttatjuk őket.  

 

 

5.11. Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok  

 

 A növendékek a legkülönfélébb iskolákból érkeznek hozzánk. Azokban az iskolákban 

kötelező az ifjúságvédelmi felelős alkalmazása. A művészeti iskolában ez alól jogszabály ad 

mentesítést. Iskolánkban az ifjúságvédelemmel kapcsolatosan adódó feladatokat az igazgató 

szervezi a tanszakvezetők bevonásával. 

 

 Ennek fokozatai: 

 Probléma, konfliktus megjelenése esetén először nevelőtestületen belül 

keressük a megoldást 

 Szükség esetén bevonjuk a szülőket is a probléma megoldásába 

 Ha szükséges, kapcsolatba lépünk a tanuló közismereti osztályfőnökével, és 

az ottani ifjúságvédelmi felelőssel 

 Végső esetben bevonjuk a probléma megoldásába a Gyámhatóságot 

 

 

Az iskola eredményes működésének biztosítéka a kapcsolatrendszerek kiépítése a 

közvetlen és tágabb környezetében. Elengedhetetlen az iskola külvilág iránti nagyobb 

nyitottsága, ami az információk ki-, és beáramlásának megszervezését és jó felhasználását, a 

másokkal való együttműködés előnyeinek kiaknázását, az iskola eredményeinek, 

propagandájának megszervezését és nem utolsó sorban a szakmai működést segítő külső 

pénzforrások felkutatását jelenti. 

 

A művészeti iskola társadalmi funkciója elsősorban a közművelődés területén érvényesül. A 

nevelés-oktatás célkitűzéseiből következik, hogy kapcsolatrendszerének megteremtése a 

művészeti iskola természetes igénye és létfeltétele.  
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A külső kapcsolatok kiépítése mindenekelőtt az iskolán belül feltételez tartalmas 

munkakapcsolatokat. A tanszakvezető koordináló tevékenységére épül a kölcsönös 

tájékoztatás és a kollégákkal való rendszeres kapcsolattartás. 

 

 

5.12. A célok elérését támogató hagyományos rendezvényeink 

 

Városi szintű kulturális programjaink: 

 Zenei Világnap a város nagyközönségének 

 Karácsonyi hangverseny 

 Jótékonysági tanári hangverseny  

 Kamarazenei hangverseny 

 Művészeti Alap- és Záróvizsga Nyilvános hangverseny 

 „Zene és képzőművészet” kiállítás és hangverseny 

 

Intézmények közti együttműködéssel megvalósítandó programjaink: 

 Zenei Világnap a város közintézményeibe járó diákok számára 

 Partneriskolákkal közös rendezvények, koncertek 

 Kokas-foglalkozások 

 Kokas-foglalkozásra épülő Hangvarázs-koncertek 

 Mikuláshangverseny óvodások számára 

 Hangszerbemutató, hangszersimogató a felvételit megelőző napokban 

 Koncertlátogatás szervezése a közeli nagy koncerttermek kínálta lehetőségek  

 függvényében 

 Fúvószenekari Fesztivál szervezése 

 

Iskolai szintű rendezvények: 

 „B” tagozatos hangversenyek és képzőseink kiállítása (2 alkalom/ tanév) 

 Előadó meghívása zenetörténeti témában (2-3 alkalom/ tanév) 

 Osztályhangversenyek 

 Növendékhangversenyek 

 Kihelyezett tagozataink bemutatkozó hangversenye 

 Egykori növendékeink hangversenye 

 Családi hangverseny 

 Családi nap 

 Tanszaki szakmai napok (zongora, hegedű, fúvós) 

 Közös órák 

 Szolfézs háziverseny 

 

 

Szakmai rendezvények: 

 Veresegyházi Fesztivál Magyar Zeneszerzők Műveiből  

 (országos hirdetésű, évente váltakozva: A.) évben zongora, vonós, B.) évben fúvós) 

 Országos Mélyrézfúvós Verseny Területi válogatója  

 Szakmai fórum zenetanáraink számára (tankerületi szintű) 

 ZeTa szervezésű szakmai rendezvény(ek) befogadása 

 Szolfézs verseny egy adott évfolyam számára (a tankerület zeneiskolái számára  
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 meghirdetve) 

 Zenekari táborok 

 

 

 

5.13. Kapcsolatrendszereink, együttműködési formáink 

 

Az iskola eredményes működésének biztosítéka a kapcsolatrendszerek kiépítése a 

közvetlen és tágabb környezetében.  Elengedhetetlen az iskola külvilág iránti nagyobb 

nyitottsága, ami az információk ki-, és beáramlásának megszervezését és jó felhasználását, a 

másokkal való együttműködés előnyeinek kiaknázását, az iskola eredményeinek, 

propagandájának megszervezését és nem utolsó sorban a szakmai működést segítő külső 

pénzforrások felkutatását jelenti. 

 

 A művészeti iskola társadalmi funkciója elsősorban a közművelődés területén 

érvényesül. A nevelés-oktatás célkitűzéseiből következik, hogy kapcsolatrendszerének 

megteremtése az iskola természetes igénye és létfeltétele. A külső kapcsolatok kiépítése 

mindenekelőtt az iskolán belül feltételez tartalmas munkakapcsolatokat. A tanszakvezetők 

koordináló tevékenységére épül a kölcsönös tájékoztatás és a kollégákkal való rendszeres 

kapcsolattartás. 

 

5.13.1. Kapcsolatok formái: 

 

Szülők 

 Minden oktató – nevelő munka eredményességének fő meghatározója a családi 

háttér. Ez a mi területünkön különösen fontos. Eredményes pedagógiai munka 

elképzelhetetlen szülői segítség és támogatás nélkül. Munkánk eredményességét 

meghatározza az állandó kapcsolattartás, így a tanszakokon tanító tanárok és együtteseink 

vezetői is szoros együttműködésben állnak a szülőkkel. Az iskolavezetés számára a tanévzáró 

ünnepély alkalmával adódik lehetőség beszámolni az iskola célkitűzéseiről és elért 

eredményeiről. Fontos, hogy az iskola minél nyitottabb legyen óráival, rendezvényeivel, 

egész légkörével kulturált viselkedésmintát nyújtson a családnak. A gyerekekkel és a 

szülőkkel való közvetlen együttműködést az iskolának, az intézmény vezetésének és a 

tanároknak kell kezdeményezni, kialakítva a bizalom légkörét iskola és a család között, 

közösen egyeztetve a nevelési elképzeléseket. 

 

Együttműködés a város intézményeivel 

  

 A közös nevelési célok és feladatok megvalósítása – eredményesen – a művészeti 

iskola és általános iskolák, valamint egyéb oktatási intézmények jó együttműködésén múlik. 

 Az iskolai kapcsolatok kialakulása feltételezi az egyes intézmények tanárai között 

nélkülözhetetlen emberi és szakmai érdeklődést. A város kulturális életében való aktív 

részvétel iskolánk számára az együttműködés egyik lehetősége. 
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Intézményi kapcsolataink 

 Óvodák 

 Általános iskolák 

 Veresegyházi Katolikus Gimnázium 

 Alternatív iskolák: Waldorf, Future School, Remigius Általános Iskola, EGYMI 

 Váci Mihály Művelődési Központ 

 Városi Könyvtár 

 Nevelési tanácsadó 

 

Szakmai kapcsolatok 

 

Magyar Zene-és Művészeti Iskolák Szövetsége 

Magyar Zene- és Táncművészek Szakszervezete 

Zenetanárok Társasága 

Pest-megyei igazgatók munkaközössége 

Pest-megyei művészeti iskolák 

Közép- és felsőfokú szakirányú intézmények 

Regisztrált tehetségpont művészeti iskolák 

Geniusz Tehetségsegítő Tanács 

 

Nemzetközi kapcsolatok 

 

Ukrajna, Kína, Lengyelország, Németország   

 

 

5.14. Szolgáltatásaink 

 

 A művészeti iskolában tanuló növendékek számára a szabadidő hasznos eltöltésére, és 

szakmai továbbfejlődése céljából rendszeresen szervezünk hangversenyeket. Ezek 

egyrészt tanulóink aktív részvételével illetve meghívott művészek közreműködésével 

történnek, a részvétel növendékeink részére ingyenes 

 Ugyanezt a célt szolgálják a képzőművészeti kiállítások rendezése is. 

 Zenekari, képzőművészeti táboraink a felkészítési munkán kívül erősítik a személyiség 

fejlődését, a közösségi munka örömét. 

 Tanulmányi kirándulások is szervezhetők különböző szakmai célokkal pl: más 

intézmények látogatása, hangszerkészítő cég, színház, hangverseny, stb. 

 

 

5.14.1. Tankönyv kiválasztásának elvei 

 

A tanulók magas tudásszintjének eléréséhez nélkülözhetetlen az igényes tankönyv és 

kottaanyag kiválasztása. Az anyagot metodikailag következetesen építkezve, a növendék 

életkori sajátosságaihoz igazodva választjuk meg.  
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Szakmai szempontjaink a tankönyvválasztáshoz: 

 Alkalmas legyen a több éves válogatásra, 

 Megfeleljen a tanuló szakmai fejlettségének, 

 A felmenő rendszerben készülő kiadványokat előnyben részesítjük, 

 Elfogadható minőség mellett, mérsékelt ár. 

 

A felhasználható irodalmat évfolyamokra lebontva megadja „Az alapfokú művészetoktatás 

tantervi programja” minden szakon. 

 

 

5.15. Az iskola működésének rendje 

 

5.15.1. Tanulói jogviszony létesítése 

 

 A tanuló - beleértve a magántanulót is - az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A 

tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel 

jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. A 

tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló 

jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja.  

 Ha a tanuló tanulmányait másik művészetoktatási intézményben kezdte meg és a mi 

iskolánkban szeretné folytatni, a felvételi eljárás során előnyben részesül. Évfolyamba 

sorolása az előző iskolai bizonyítványa alapján történik. 

 Minden esetben az igazgató dönti el, hogy a lehetőség adott-e a növendék átvételére. 

 A felvételt nyert tanulók nyilvántartása a KIR rendszerben kerül rögzítésre, illetve a 

beírási naplóban, az E-naplóban és a törzslapon történik. A beiratkozásnál - az egyes 

személyi adatok esetleges változása miatt – a tanuló személyi adatait egyeztetni kell. 

 A jelentkezés alapján felvételt nyert növendékek egy része a szolfézs előképző 

osztályokban kezdi meg tanulmányait.  

 

 

5.15.1.1. A felvételi helyi rendje 

 

Iskolánk minden tanév június első két hetében felvételi meghallgatást tart a művészeti 

iskolába újonnan jelentkező diákok részére az iskola központi épületében (Veresegyház, Nap 

u. 14/a). A felvételi időpontja előtt 30 nappal tájékoztatjuk az érintetteket a jelentkezés 

lehetőségéről. A tájékoztatót megjelentetjük a művészeti iskola honlapján, a helyi médiákban, 

ezen túlmenően plakátokat helyezünk el iskolánk és a város egyéb intézményeinek 

hirdetőtábláin. 

A meghallgatás minden esetben a gyerekek zenei képességeinek felmérésére irányul. A 

fenntartó által jóváhagyott tantárgyfelosztásban a pedagógus státuszhelyek aránya határozza 

meg tanszakonként, és pedagógusonként felvehető növendékek számát. 

A következő tanévre felvételt nyert növendékek írásban kapnak tájékoztatást a felvételi eljárás 

eredményéről. 
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Tanulói jogviszony létesítése a növendék beiratkozásával valósul meg. A beiratkozás 

tartalmazza a jelentkezési lap kitöltését és a térítési ill. tandíj befizetését. Beiratkozáskor a 

tanulói jogviszony egy évre jön létre. A tanulói jogviszony meghosszabbítását minden tanév 

végén a bizonyítványosztás utáni két napban írásban (a Jelentkezési lap kitöltésével) kell 

jelezni és a következő tanév térítési, illetve tandíját be kell fizetni. 

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

igénybe. Mértékét az intézményfenntartó fenntartó határozza meg. A tanulmányi átlagnak 

megfelelően a térítési díj és tandíj három kategóriában kerül meghatározásra: 

 

 

I. 4,5-5 jeles 

II. 3,5-4 jó 

III. 2,5-3 közepes 

 

A 2,5 átlag alatt teljesítő növendék nem folytathatja tanulmányait a művészeti iskolában. 

Az intézményvezető dönt a szociális helyzet alapján adható kedvezményekről. A 

tandíjmentességre, illetve kedvezményekre vonatkozó igazolásokat az érintett növendékek 

szülei beiratkozáskor kötelesek az iskola számára átadni. Az iskola a térítési és tandíj 

összegéről 30 nappal a beiratkozás időpontja előtt tájékoztatja a szülőket. 

A térítési, illetve tandíjat évente két alkalommal - júniusban és februárban – kell befizetni. A 

befizetés határ idejéről, a szülők e-mailen kapnak tájékoztatást. 

 

 Tandíjat köteles fizetni az a tanuló, aki 

• szeptember 1-én a 6. életévét nem érte el 

• szeptember 1-én a 18. életévét betöltötte 

• két művészeti iskolában, illetve két szakon vesz igénybe oktatást, az egyik szakon 

tandíjat köteles fizetni. 

 

Befizetett térítési, vagy tandíjat az intézmény egy hónap után két esetben téríti vissza: 

lakóhelyváltozás, vagy orvos által igazolt olyan betegség, amely lehetetlenné teszi a 

hangszertanulást. 

 

 

 A jelentkező növendékek felvételi meghallgatása június hónapban történik a 

művészeti iskolában szaktanárokból álló bizottság előtt. Új tanuló felvételéről az 

igazgató a felvételi bizottság javaslatát és az iskola engedélyezett létszámát 

figyelembe véve dönt. A felvétel eredményét az iskola hirdetőtábláján, illetve 

honlapján kell a tanulókkal és a szüleikkel közölni. Ha egy szakra több a jelentkező, 

mint a férőhely, a jelentkezőket a felvételi eredménye alapján kell rangsorolni. Az 

objektív elbírálást segítendő a felvételi meghallgatáson életkoronként azonos 

feladatokat kapnak a gyerekek. 

 A tanulók osztályba sorolására – a felvételi vizsgán nyújtott teljesítménye alapján – a 

felvételi bizottság tesz javaslatot. A hangszeres és a kötelezően választható tantárgy 

osztályba sorolása eltérhet egymástól. 
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 A zongora szakra jelentkező növendékeknél előnyben részesülnek a hangszerrel 

rendelkezők, mivel az iskola, - az összes többi hangszertől eltérően – ezt a hangszert 

nem tudja a növendékek számára kölcsönözni. 

 Azok a diákok, akik tanév közben jelezik tanulási szándékukat, regisztrálásra kerülnek 

és a felvételi időpontjáról május végéig írásban kapnak tájékoztatást. Az értesítés 

tartalmazza a felvételi pontos helyét, napját, idejét, valamint mellékletként a 

jelentkezési lapot és a szülők anyagi kötelezettségvállalásáról szóló nyilatkozatot. 

 Azok a tanulók, akik előző évben megfeleltek a felvételi követelményeknek, de 

helyhiány miatt a tanulmányaikat nem tudták megkezdeni, várólistára kerülnek. 

Felvételkor a várólistán szereplő tanulók prioritást élveznek. (Akár félévkor történő 

megüresedéskor is). 

 

5.15.1.2. A felvételi eljárásrendje: 

 

 A felvételi tájékoztatót a felvételi időpontja előtt 30 nappal  

eljuttatjuk az óvódákba, az általános iskolákba és a gimnáziumba, 

  

 megjelentetjük az iskola honlapján, a helyi újságban és a Kábel TV-ben.  

A tájékoztató tartalmazza a felvételi pontos helyét, idejét és módját. 

 

A felvételi menete zeneművészeti ágon: 

 

 A felvételi bizottság tagjai:  

 igazgató vagy helyettese 

 tanszakvezetők 

 a tanszakon tanító tanárok közül 1 fő 

 a felvételit lebonyolító szolfézs tanárok 

 A felvételi bizottság létszáma a felvételi teljes időtartama alatt nem változhat. 

 A felvételi kb. 5 perces képesség felmérést, beszélgetést jelent, korosztályonként 

egységes meghatározott feladatsorral 

 A felvételi elbírálása pontszámok alapján történik. 

 A felvételit követően a jelentkezők írásban kapnak tájékoztatást a felvételi 

eredményéről. 

  A zenei előképző 1-2. évfolyamába felvételt nyert gyerekek a hangszertanulás 

megkezdése előtt újból felvételi vizsgát tesznek. 

 

Egyéb művészeti ágak felvételi rendje: 

 

Egyéb művészeti ágakra jelentkezők esetében felvételi csak túljelentkezés esetén van (törvény 

szerint meghatározott max. csoportlétszám felett) 

Amennyiben a csoportok létszáma engedi, tanév elején megadott időpontban pótbeiratkozásra 

van lehetőség. 
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5.15.1.3. Tanulói jogviszony megszűnése 

 

 Megszűnik a tanulói jogviszony nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

értelmében abban az esetben, ha a tanuló: 

 a tanév folyamán 10 tanítási óránál többet mulaszt igazolatlanul, feltéve, ha az iskola a 

szülőt legalább kettő alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás 

következményeire. 

 fizetési kötelezettségeit (térítési díj, tandíj), határidőre nem teljesítette 

 fegyelmi vétségéért kapott fegyelmi határozata jogerőre emelkedik 

 ha felvételt nyert magasabb szintű művészeti intézménybe, 

 másik alapfokú művészetoktatási intézménybe kerül 

 ugyanannak az évfolyamnak a tanulmányi követelményeit második alkalommal sem 

teljesítette 

 a szülő bejelenti, hogy gyermeke kimarad, tanulmányait nem folytatja. 

 az utolsó alapfokú évfolyam utolsó napján, ha a tanuló nem tesz művészeti 

alapvizsgát, 

 valamint az utolsó továbbképző évfolyam záróvizsga letételének napján, ha a tanuló 

nem tesz záróvizsgát, az utolsó évfolyam elvégzését tanúsító bizonyítvány 

kiállításának napján. 

 

5.15.2. A tantárgy és tanárválasztás szabályai 

 

A hangszerválasztás, illetve művészeti ág kiválasztása a szülő és a tanuló szabad döntésével 

kezdődik. A jelentkező tanulót a felvételi bizottság javaslata – a tanuló adottságai szerint – a 

megfelelő hangszer, illetve tanszak felé irányíthatja. Amennyiben a szülő/gyermek 

ragaszkodik az általa választott szakhoz, azt a lehetőségeken belül tiszteletben kell tartani. 

Ugyanezek az elvek vonatkoznak a tanárválasztásra is. 

A csoport bontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei: 

 

A Nkt. 4. számú mellékletében találjuk meg a csoportbontásra vonatkozó szabályokat. Az 

osztály-és csoportbontás létszámai:  

Zeneművészeti ágon: minimum 6 tanuló, átlaglétszáma 8 tanuló, maximális 

létszáma 15 növendék. Ettől az előírástól a szabadon választott zenetörténet óra, illetve a 

kamarazenei órák esetében el lehet térni. 

Egyéb művészeti ágon: minimum 8 tanuló, maximum 20 tanuló, átlaglétszám 10 tanuló 

 

 

5.15.3. Térítési- és tandíj fizetési kötelezettség a Házirendben található 

 

5.15.4. A magasabb évfolyamba lépés feltételei 

 

A tantervi programban előírt minimális követelmények teljesítése. 

Az egyes szakok évfolyamonkénti minimális vizsgakövetelményeit a tantervi programok 

tartalmazzák. Az osztály elvégzését igazoló bizonyítvánnyal jelentkezhet a tanuló a következő 

évfolyamba. 

Tanulmányai során a növendék két osztály anyagát egy év alatt is elvégezheti, vagy indokolt 

esetben egy alkalommal osztályát folytathatja.  
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A továbbképző osztályba lépésre a növendékek csak a művészeti alapvizsga letétele után 

jogosultak.(8/2000. (V. 24. ) OM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 

11/1994. (VI. 8. ) MKM rendelet módosításának értelmében) 

 

A magasabb évfolyamba lépés feltételei 

 

A zeneiskola felsőbb osztályába az a tanuló léphet, aki a közvetlenül megelőző osztályt 

 

 sikeresen elvégezte, erről bizonyítványt kapott és tanulmányaiban nincs megszakítás. 

 A tanórák legalább 70 %-ának látogatása 

 Az évfolyamra előírt tananyag elsajátítása 

 A félévi (a helyi tanterv alapján meghatározott évfolyamok) és év végi vizsga letétele  

 A követelményeken megfogalmazott tananyag legalább megfelelt szintű ismerete. 

 Felmentés, vagy más ok miatt a tanuló osztályba tartozása szolfézs, illetve a főtárgy 

 esetében eltérhet egymástól. Ezt a bizonyítványban és a törzslapban is fel kell tüntetni. 

 Ebben az esetben felsőbb évfolyamba lépésnél a hangszeres osztályt kell figyelembe 

 

A magasabb osztályba lépésnek formai feltétele: az érdemjegyeket, értékelést és a 

mulasztások számát tartalmazó bizonyítványt és törzslapot a megfelelő záradékkal kell ellátni.  

 

5.15.5. Osztályfolytatás feltételei 

 

 A növendék alapfokú tanulmányai folyamán (12 évfolyam) egyszer lehet 

osztályfolytatós. 

 

Osztályfolytatós lehet az a növendék, aki: 

 

 A tanévben az összes óraszám 1/3-ánál többet hiányzott igazoltan (kórházi kezelés, 

elhúzódó betegség, stb…) kivéve, ha a tananyagot elsajátította, és az igazgató 

engedélyével beszámolót tesz. 

 Fizikai fejlődésében kedvezőtlen, visszahúzó folyamat állt be ( pl. fogszabályozás) 

 Félévkor nyert felvételt   

 

 

5.15.6. „B” tagozatra kerülés feltételei 

 

A kiemelkedő képességű, zenei pályára készülő növendékek emelt óraszámban tanulhatnak. 

„B” tagozatra az alapfok 2. osztályának elvégzése után lehet kerülni, az év végi beszámolón 

nyújtott teljesítmény, és a szaktanárokból álló bizottság javaslata alapján.  Kiemelkedő 

képességű növendékeknél a főtárgy tanár kérésére az igazgató engedélyezheti egy év 

hangszertanulás után is a „B” tagozatra kerülést. 
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5.15.7. Ellenőrzés, értékelés 

 

A tanulói teljesítmények mérésekor a kimenet szabályozás elvét érvényesítjük. A képzés 

sajátosságaiból fakadóan naprakész a főtárgy tanár tájékozottsága a tanulók elméleti és 

gyakorlati fejlődéséről, az ismeretanyag elsajátításának mértékéről. Minden tanszakon az 

előképző és 1. osztályos növendékek félévi meghallgatáson, beszámolón is részt vesznek. 

Ennek célja, hogy mind a növendék, mind a szülő, mind a pedagógus a tanulási folyamatban 

győződhessék meg a növendék képességeiről, szorgalmáról. Aki nem felel meg a tantervben 

előírt követelményeknek, az eltanácsolható. A meghallgatás eredményéről a szülő írásban kap 

értesítést.  

A különböző tanszakok közötti ellenőrzési és értékelési rendszer egységesítését hivatott 

biztosítani a bemutató növendékhangversenyek, előadások, kiállítások sorozata. 

Szolfézsórákon szorgalmazzuk az írásbeli és szóbeli számonkérés egyensúlyát. Félévkor és év 

végén írásos összefoglaló dolgozatot írnak a növendékek. Év végén szóbeli nyilvános 

bemutatkozás is kapcsolódik a beszámolóhoz. 

 

 

 

5.15.7.1. A beszámoltatás és számonkérés formái 

 

A tanév két lezáró szakasza a félévi beszámoló ( a helyi tanterveben szabályozott 

évfolyamokra vonatkozóan )és az év végi vizsga, melynek anyagát a szaktanár állítja össze a 

tantervi anyagokban osztályonként előírt anyag alapján. 

A lehetséges beszámoltatási formák a hivatalos tanterv ajánlásai szerint történnek.  

Minden tanszakon évente 2 alkalommal növendékhangversenyen, bemutató előadáson, illetve 

a képző-és iparművészeti szakon kiállítás formájában. 

Törekedni kell arra, hogy minden növendék szerepeljen, de pedagógiai okokból a gyerek 

érdekében felmentést lehet adni. 

A vizsgákon kívül a beszámoltatás formái lehetnek zártkörűek és nyilvánosak, melynek tényét 

a tanszakok döntik el az év eleji munkaterv elkészítésekor. 

 

 

5.15.7.2. Az értékelés rendszere 

 

 

Az értékelés célja: 

 

 Visszajelzés a tanár és a tanuló részére 

 A tanulás hatékonyságának ellenőrzése 

 A teljesítmény alapján korrekció kijelölése 

 A tanuló teljesítményének viszonyítása korábbi eredményekhez 

 

5.15.7.3. Az értékelés helye a tanítás folyamatában: 

 

 Rendszeres szóbeli visszajelzés a tanítási órán 

 Egy-egy téma lezárása, ismeretanyag elsajátítása 

 Féléves, éves anyag összegzése (félévi elsős meghallgatás, év végi vizsga) 
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Súlypontok: 

 

 A tovább haladáshoz szükséges anyag ismerete, értelmezése és gyakorlati alkalmazása 

 Az oktatás eredményeként kialakult képességek ellenőrzése 

 A továbbhaladás feltételeként az előírt minimum számonkérése 

 

 

A számonkérés követelményei, formái 

A tanév két lezáró szakasza a félévi beszámoló és az év végi vizsga, melynek anyagát 

a szaktanár állítja össze a tantervi anyagokban (27/1998. (VI.10.) MKM rendelet) 

osztályonként előírt anyag alapján. A lehetséges beszámoltatási formák a tanév elején leadott 

tanterv ajánlásai szerint történnek. 

A vizsgákon kívül a beszámoltatás formái lehetnek zártkörűek és nyilvánosak, melynek tényét 

a tanszakok határozzák meg a tanévi munkatervükben. 

Iskolánkban az alábbi formákban értékelhető a tanulók tudása és szorgalma: 

- évközi és év végi beszámolók 

- közös órák, hangversenyek 

- versenyek, fesztiválok 

A munkatervekben év elején a tanszakok rögzítik az egyes évfolyamokra vonatkozó 

időszakos méréseket, melyek kiemelt célok és szempontok szerint történnek. 

Más és más szempontok érvényesülnek a pályára készülő B tagozatos és az A tagozatos 

növendékek értékelésében.  

A hangszeres és énekes teljesítményre vonatkozóan az alább felsorolt alapkövetelményeknek 

mind két tagozaton érvényesülniük kell: 

Iskolánk elsődleges nevelési célja a gyerekeket sikerélményhez juttatni! A tanuló 

teljesítményének és szorgalmának értékelése a következetes pedagógiai tevékenység alapja, 

visszajelzésként szolgál.  

Intézményünk előtérbe helyezi a folyamatos, szóbeli (szöveges) értékelést, melyet adott 

esetben  

írásban is megerősít. Az ellenőrzőben a szülő számára a tanuló teljesítményéről havonta, ill. 

félévkor ad jelzést (tudás és szorgalom jegy), amelyet az órai leckék bejegyzéseinél is 

kiegészíthet. 

A szülővel a pedagógus folyamatosan konzultál a tanuló fejlődéséhez szükséges gyakorlási és 

tanulási folyamatokról. 

 

 Az értékelés módja 

Az értékelés a zeneiskola minden évfolyamában, minden tanszakon öt számjegyű 

osztályzással történik.  

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

Szorgalom: példás, jó, változó, hanyag 

A térítés díj és a tandíj kiszámításának alapja a tudásjegyek átlaga. A szorgalomjegyek az 

átlagba nem számítanak bele.  
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A tanuló teljesítményének értékelése: 

5 – jeles  Ha tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz:  

technikai biztonság, pontos kivitelezés esetén 

4 – jó   Ha a tantervi követelményeknek csak néhány hibával tesz eleget, apró 

bizonytalanságai vannak. 

3 – közepes  Ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, hibákkal tesz eleget, de alapvető 

anyagát jól elsajátította.  

2 – elégséges  Ha a tantervi követelményeknek súlyos hiányossággal tesz eleget, de a 

továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal rendelkezik. 

1 – elégtelen  Ha a tantervi követelményeknek nem tud eleget tenni. Még a minimumot sem 

tudja. 

NO. – nem osztályozható, az a tanuló, aki évfolyama tantervi anyagát önhibáján kívül nem 

tudja elvégezni, és hiányzásai meghaladják a tanítási órák számának egyharmadát 

 

 

A tanuló szorgalmának értékelése: 

 

Példás:  Céltudatosan törekvő, megbízható, pontos, kitartó, érdeklődő. 

Jó:   Figyelmes, többnyire önálló, időnként ösztönzésre szorul. 

Változó:  Ingadozó a tanulmányi munkája, önállótlan, felkészültsége gyakran felületes. 

Hanyag:  Tanulmányi munkája hanyag, gondatlan, felkészültsége állandóan felületes. 

 

Azokat a tanulókat, akik egy adott évben kiemelkedő munkát végeztek, az országos 

versenyeken díjat nyertek tanévzáró ünnepségen oklevéllel és ajándékkal jutalmazzuk.  

5.15.8. A művészeti alapvizsga és záróvizsga általános követelményei 

5.18.8.1. Az alapvizsgára és záróvizsgára bocsájtás 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.  

 

 

5.15.8.2. Az alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja  

 

 Az alapvizsga és záróvizsga követelményeket, vizsgafeladatokat – valamennyi 

 vizsgatantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és 

helyi  tantervi programja figyelembevételével kell meghatározni.  

 A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a 

művészeti  iskola szakmai munkaközössége állítja össze oly módon, hogy 

azokból mérhető és  elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása.  

 Az alapvizsga és záróvizsga feladatokat a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá, 
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 amennyiben az nem felel meg a követelményeknek, átdolgoztathatja 

 A művészeti alapvizsgát és záróvizsgát minimum háromtagú vizsgabizottság 

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

bízza meg. 

 A művészeti alapvizsga és záróvizsga lebonyolítása az intézmény feladata. 

 - 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. 

 A hangszeres művészeti alapvizsga esetében a tanuló választhat a zárt és 

nyíltkörű vizsga között. A nyilvános művészeti alapvizsga városi szintű koncert 

keretében történik. 

 

 

 

5.15.8.3. A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés  

 

Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az a 

tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként – az adott 

tanévben döntőbe került.  

Ha a tanuló már rendelkezik a zeneművészeti ág valamelyik tanszakán megszerzett művészeti 

alapvizsgával vagy záróvizsgával, akkor az adott tantárgyakból a vizsga alól felmentés 

adható. 

 

 

5.15.8.4. Az alapvizsga és záróvizsga minősítése  

 

A megadott általános értékelési szempontok figyelembevételével az alapfokú 

művészetoktatási intézmény részletes értékelési szempontsort, illetve útmutatót készít. A 

tanuló teljesítményét az alapvizsgán és a záróvizsgán vizsgatantárgyanként külön-külön 

osztályzattal kell minősíteni. A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a 

vizsgatantárgyakból kapott osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás 

eredménye öt tizedre végződik, a végső eredmény meghatározásában a gyakorlati tantárgyból 

kapott osztályzata a döntő. Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a 

tanuló, aki valamennyi előírt vizsgatantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. Sikertelen a 

vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból elégtelen érdemjegyet 

kapott. Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve 

vizsgatantárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette.  
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6. Helyi tantervek 

 
A Lisznyay Szabó Gábor AMI nevelőtestülete Az alapfokú művészetoktatás 

alapprogramjának a 2022/2023-as tanévtől hatályba(  27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 

módosítása)lépő 2. számú melléklete alapján folytatja pedagógiai tevékenységét, 

követelményeiben és tantervi programjában az alábbi kiegészítésekkel: 

 

  

CSELLÓ, HEGEDŰ és BRÁCSA 

 

 FÉLÉVI VIZSGA: 

 "A" tagozat Hek.2., 1. és 6. o. 1 technikai jellegű gyakorlat 

  1 zongorakíséretes mű (lehet szonáta,  

  karakterdarab, vagy versenymű) 

 

 „B” tagozat valamennyi évfolyam 1 kamaradarab 

  1 technikai jellegű mű 

  1 zongorakiséretes mű 

 

 ÉV VÉGI VIZSGA: 

 „A” tagozat valamennyi évfolyam 1 zongorakiséretes mű 

  1 kamaramű 

 „B” tagozat valamennyi évfolyam 1 zongorakiséretes mű 

 1 technikai jellegű mű 

 1 kamaramű 

 HANGSZERES MŰVÉSZETI  

 ALAPVIZSGA és ZÁRÓVIZSGA: Az évfolyamnak megfelelő nehézségű 

  1 zongorakiséretes mű 

  1 kamaradarab 

 A zongorakiséretes műveket valamennyi vizsgán kotta nélkül kell előadni. 

 

 

FURULYA 

 

 FÉLÉVI VIZSGA: 

 „A” tagozat Hek.1. 4-6 nép-, vagy gyermekdal (2-3 fejből) 

   Hek.2 4-6 nép-, vagy gyermekdal (2-3 fejből) 

   1 egyszerű zongorakiséretes mű 

https://mzmsz.hu/images/dokumentumok/tantervek2011/27_rendelet.doc
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  1.o. 4 gyakorlat (etűd, vagy gyermekdal) 

   2 szabadon választott zongorakiséretes mű 

 „B” tagozat valamennyi évfolyam 2 gyakorlat/etűd 

   1 szabadon választott zongorakiséretes mű  

   az emelt szintű tagozat követelményeinek  

   megfelelően. 

  3.o – 6.o. 1 szabadon választott skála 

   1 etűd 

   2 különböző karakterű előadási darab, vagy 

    szonáta tétel előadása kotta nélkül 

  7.o. -8.o. 1 szabadon választott skála 

   1 etűd 

   1 versenymű két tételének előadása kotta 

    nélkül 

  9.o.-10.o. 1 kromatikus, vagy egyéb skála 

   2 nagy etűd 

   1 versenymű két tételének előadása kotta n. 

   1 korabarokk mű előadása kotta nélkü  

 A zongorakiséretes műveket valamennyi vizsgán kotta nélkül kell előadni. 

  

 ÉV VÉGI VIZSGA: 

 „A” tagozat Hek.1. 4-6 nép-, vagy gyermekdal (2-3 fejből) 

   Hek.2 4-6 nép-, vagy gyermekdal (2-3 fejből) 

   1 egyszerű zongorakiséretes mű 

  1.o. 4 gyakorlat (etűd, vagy gyermekdal) 

   2 szabadon választott zongorakiséretes mű 

  2.o. 2 gyakorlat (etűd) 

   1 szabadon választott zongorakiséretes mű 

  3.o.-6.o. skála 

   2 etűd 

   2 különböző stílusú előadási darab, melyből 

   legalább az egyik zongorakiséretes mű 

  7.o.-10.o. Az alapfokú művészetoktatás hatályos  

   alapprogramjában foglaltak szerint. 

 „B” tagozat 2.o. 2 gyakorlat/etűd 

   1 szabadon választott zongorakiséretes mű  

   az emelt szintű tagozat követelményeinek  

   megfelelően. 

  3.o – 6.o. 1 szabadon választott skála 

   1 etűd 

   2 különböző karakterű előadási darab, vagy 

    szonáta tétel előadása kotta nélkül 

  7.o. -8.o. 1 szabadon választott skála 

   1 etűd 

   1 versenymű két tételének előadása kotta 
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    nélkül 

 

  9.o.-10.o. 1 kromatikus, vagy egyéb skála 

   2 nagy etűd 

   1 versenymű két tételének előadása kotta n. 

   1 korabarokk mű előadása kotta nélkül 

 A zongorakiséretes műveket valamennyi vizsgán kotta nélkül kell előadni. 

 HANGSZERES MŰVÉSZETI  

 ALAPVIZSGA és ZÁRÓVIZSGA: 2 különböző stílusú előadási darab,  

   melyből legalább az egyik kotta nélkül  

   játszandó. Az egyik lehet kamaramű is. 

 

 

FUVOLA 

 FÉLÉVI VIZSGA: 

 „A” tagozat Hek.1. 4-6 nép-, vagy gyermekdal (2-3 fejből) 

   Hek.2. – 1.o. 4-6 nép-, vagy gyermekdal (2-3 fejből) 

   1 egyszerű zongorakiséretes mű 

 „B” tagozat  2.o.-5.o. 1 szabadon választott skála 

   2 különböző karakterű gyakorlat 

   2 különböző stílusú előadási darab, melyből  

   legalább az egyik kotta nélkül játszandó 

  6.o.-10.o. 1 szabadon választott skála 

   2 technikailag nehezebb etűd 

   2 különböző stílusú előadási darab,  

 lehet tételpár, is, vagy az egyik kamaramű,  

 melyből az egyik mű kotta nélkül játszandó 

 A zongorakiséretes műveket valamennyi vizsgán kotta nélkül kell előadni. 

 

  

 ÉV VÉGI VIZSGA: 

 „A” tagozat Hek.1. 4-6 nép-, vagy gyermekdal (2-3 fejből) 

   Hek.2.- 1.o. 4-6 nép-, vagy gyermekdal (2-3 fejből) 

   1 egyszerű zongorakiséretes dallam 

  2.o.- 4.o. skála 

   4 etűd 

   1 szabadon választott zongorakiséretes mű 

  5.o. – 6.o. skála 

   2 nagy etűd 

   2 különböző stílusú előadási darab  

   zongorakisérettel, melyből legalább az  

   egyik kotta nélkül játszandó 

  7.o. – 10.o. Az alapfokú művészetoktatás hatályos  

   alapprogramjában foglaltak szerint. 
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 „B” tagozat 2.o.-5.o. 1 szabadon választott skála 

   2 különböző karakterű gyakorlat 

   2 különböző stílusú előadási darab, melyből  

   legalább az egyik kotta nélkül játszandó 

  6.o.-10.o. 1 szabadon választott skála 

   2 technikailag nehezebb etűd 

   2 különböző stílusú előadási darab,  

 lehet tételpár, is, vagy az egyik kamaramű,  

 melyből az egyik mű kotta nélkül játszandó 

A zongorakiséretes műveket valamennyi vizsgán kotta nélkül kell előadni. 

 

 HANGSZERES MŰVÉSZETI  

 ALAPVIZSGA és ZÁRÓVIZSGA: 2 különböző stílusú előadási darab,  

   melyből legalább az egyik kotta nélkül  

   játszandó. Az egyik lehet kamaramű is. 

A zongorakiséretes műveket valamennyi vizsgán kotta nélkül kell előadni. 

 

 

KLARINÉT 

 FÉLÉVI VIZSGA: 

  

 „A” tagozat Hek 1.-2. Az alapfokú művészetoktatás hatályos  

   alapprogramjában foglaltak szerint. 

  1.o. 4-6 népdal, vagy gyermekdal, vagy 

   technikai gyakorlat (2-3 fejből) 

   1 egyszerű zongorakiséretes dallam 

 „B” tagozat  2.o.-5.o. 1 szabadon választott skála 

   2 különböző karakterű és tempójú etűd 

   2 különböző stílusú előadási darab, melyből 

   az egyik kotta nélkül játszandó. Az egyik  

   előadási darab lehet kamaramű is. 

  6.o.-10.o. 1 szabadon választott skála 

   2 különböző karakterű és tempójú etűd 

   2 különböző stílusú előadási darab, melyből 

   az egyik kotta nélkül játszandó. Az egyik  

   előadási darab lehet kamaramű is. 

 A zongorakiséretes műveket valamennyi vizsgán kotta nélkül kell előadni. 

 ÉV VÉGI VIZSGA: 

 „A” tagozat  Hek 1.-2. Az alapfokú művészetoktatás hatályos  

   alapprogramjában foglaltak szerint. 

  1.o. 4-6 népdal, vagy gyermekdal, vagy 
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   technikai gyakorlat (2-3 fejből) 

   1 egyszerű zongorakiséretes dallam 

  2., 3., 4.o. szabadon választott skála 

   2-3 etűd 

   1 szabadon választott zongorakiséretes mű 

 

    

  5.o.-6.o. szabadon választott skála 

   4 etűd 

   2 különböző stílusú előadási darab 

   zongorakisérettel, melyből legalább az  

   egyik fejből játszandó. 

  7.o.-10.o. Az alapfokú művészetoktatás hatályos  

   alapprogramjában foglaltak szerint. 

 „B” tagozat 2.o.-5.o. 1 szabadon választott skála 

   2 különböző karakterű és tempójú etűd 

   2 különböző stílusú előadási darab, melyből 

   az egyik kotta nélkül játszandó. Az egyik  

   előadási darab lehet kamaramű is. 

  6.o.-10.o. 1 szabadon választott skála 

   2 különböző karakterű és tempójú etűd 

   2 különböző stílusú előadási darab, melyből 

   az egyik kotta nélkül játszandó. Az egyik  

   előadási darab lehet kamaramű is. 

 A zongorakiséretes műveket valamennyi vizsgán kotta nélkül kell előadni. 

 HANGSZERES MŰVÉSZETI  

 ALAPVIZSGA és ZÁRÓVIZSGA: 2 különböző stílusú előadási darab,  

   melyből legalább az egyik kotta nélkül  

   játszandó. Az egyik lehet kamaramű is. 

 A zongorakiséretes darabokat minden vizsgán fejből kell előadni. 

 

SZAXOFON 

 FÉLÉVI VIZSGA: 

 „A” tagozat Hek 1. 4-6 nép-, vagy gyermekdal (2-3 fejből) 

  Hek 2. 4-6 nép-, vagy gyermekdal (2-3 fejből) 

   1 egyszerű zongorakiséretes mű 

  1.o. 4 gyakorlat (etűd, vagy gyermekdal) 

   1 szabadon választott zongorakiséretes mű 
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 „B” tagozat 2.o.-6.o. 1 szabadon választott skála 

   2 különböző karakterű és tempójú etűd 

   2 különböző stílusú előadási darab, melyből 

   legalább az egyik kotta nélkül játszandó. Az  

   egyik előadási darab lehet kamaramű is. 

  7.o.-10.o. Az alapfokú művészetoktatás hatályos  

   alapprogramjában foglaltak szerint. 

 A zongorakiséretes műveket valamennyi vizsgán kotta nélkül kell előadni. 

 ÉV VÉGI VIZSGA: 

 „A” tagozat Hek 1. 4-6 nép-, vagy gyermekdal (2-3 fejből) 

  Hek 2. 4-6 nép-, vagy gyermekdal (2-3 fejből) 

   1 egyszerű zongorakiséretes mű 

  1.o. 4 gyakorlat (etűd, vagy gyermekdal) 

   1 szabadon választott zongorakiséretes mű 

  2., 3., 4.o. szabadon választott skála 

   2-3 etűd 

   1 szabadon választott zongorakiséretes  

   darab 

  5.o.-6.o. szabadon választott skála 

   4 etűd 

   2 különböző stílusú előadási darab 

   zongorakisérettel 

  7.o.-10.o. Az alapfokú művészetoktatás hatályos  

   alapprogramjában foglaltak szerint. 

 „B” tagozat 2.o.-6.o. 1 szabadon választott skála 

   2 különböző karakterű és tempójú etűd 

   2 különböző stílusú előadási darab, melyből 

   legalább az egyik kotta nélkül játszandó. Az  

   egyik előadási darab lehet kamaramű is. 

  7.o.-10.o. Az alapfokú művészetoktatás hatályos  

   alapprogramjában foglaltak szerint. 

 A zongorakiséretes műveket valamennyi vizsgán kotta nélkül kell előadni.  

 HANGSZERES MŰVÉSZETI  

 ALAPVIZSGA és ZÁRÓVIZSGA: 2 különböző stílusú előadási darab,  

   melyből legalább az egyik kotta nélkül  

   játszandó. Az egyik lehet kamaramű is. 

 A zongorakiséretes darabokat minden vizsgán fejből kell előadni. 
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RÉZFÚVÓS 

 FÉLÉVI VIZSGA: 

 „A” tagozat Hek 1.-2. Az alapfokú művészetoktatás hatályos  

   alapprogramjában foglaltak szerint. 

  1.o. Az aktuális hangterjedelemnek megfelelő 

   hangsor, vagy hangsorrészlet 

   3 technikai és/ vagy dallamos etűd az  

   alkalmazott hangszeres iskolából 

   1 előadási darab zongorakisérettel fejből 

 „B” tagozat 2.o. Magasabb nehézségű, az aktuális  

   hangterjedelemnek megfelelő hangsor/  

   hangsorrészlet 

   1 magasabb nehézségű előadási darab 

   fejből 

  3.o.- 10.o. Magasabb nehézségű, az aktuális  

   hangterjedelemnek megfelelő hangsor/  

   hangsorrészlet, skála 

   2 magasabb nehézségű előadási darab, 

   legalább az egyik fejből 

 A zongorakiséretes műveket valamennyi vizsgán kotta nélkül kell előadni. 

 ÉV VÉGI VIZSGA: 

 „A” tagozat Hek 1.-2. Az alapfokú művészetoktatás hatályos  

   alapprogramjában foglaltak szerint. 

  1.o. Az aktuális hangterjedelemnek megfelelő 

   hangsor, vagy hangsorrészlet 

   3 technikai és/ vagy dallamos etűd az  

   alkalmazott hangszeres iskolából 

   1 előadási darab zongorakisérettel fejből 

  2.o. 1 futóskála negyed és nyolcad ritmusban az 

   aktuális hangterjedelemnek megfelelően 

   3 technikai és/ vagy dallamos etűd az  

   alkalmazott hangszeres iskolából 

   1 előadási darab zongorakisérettel fejből 

  3.o.-4.o. 1 futóskála tercskála, hármashangzat  

   felbontás 

   3 technikai és/ vagy dallamos etűd az  

   alkalmazott hangszeres iskolából 
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   1 előadási darab zongorakisérettel fejből 

  5.o. 1 futóskála tercskála, hármashangzat  

   felbontás, esetleg másfél oktávon 

   3 technikai és/ vagy dallamos etűd az  

   alkalmazott hangszeres iskolából 

   1 előadási darab zongorakisérettel fejből 

  6.o. 1 futóskála tercskála, hármashangzat  

   felbontás másfél, illetve két oktávon 

   3 technikai és/ vagy dallamos etűd az  

   alkalmazott hangszeres iskolából 

   1 előadási darab zongorakisérettel fejből 

  7.o.-10.o. 1 futóskála tercskála, hármashangzat  

   felbontás másfél, illetve két oktávon 

   3 technikai és/ vagy dallamos etűd az  

   alkalmazott hangszeres iskolából 

   1, esetleg 2 előadási darab  

   zongorakisérettel, melyek közül legalább az 

   egyik fejből játszandó. 

 A zongorakiséretes műveket valamennyi vizsgán kotta nélkül kell előadni. 

 „B” tagozat 2.o. Magasabb nehézségű, az aktuális  

   hangterjedelemnek megfelelő hangsor/  

   hangsorrészlet, skála 

   3 magasabb nehézségű technikai és/ vagy  

   dallamos etűd az alkalmazott hangszeres 

   iskolából 

   1 magasabb nehézségű előadási darab 

    zongorakisérettel fejből 

  3.o.-10.o. Magasabb nehézségű, az aktuális  

   hangterjedelemnek megfelelő hangsor/  

   hangsorrészlet, skála 

   2 magasabb nehézségű előadási darab, 

   legalább az egyik fejből 

 A zongorakiséretes műveket valamennyi vizsgán kotta nélkül kell előadni. 

 HANGSZERES MŰVÉSZETI  

 ALAPVIZSGA és ZÁRÓVIZSGA: 2 különböző stílusú előadási darab,  

   melyek közül az egyik lehet kamaramű is. 

   A zongorakiséretes művet fejből kell  

   előadni. 

 A zongorakiséretes darabokat minden vizsgán fejből kell előadni. 
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KLASSZIKUS GITÁR 

 FÉLÉVI VIZSGA: 

 „A” tagozat Hek.1.-2., 1.o.és  

 „B” tagozat valamennyi évfolyam A hatályos központi tanterv szerint az adott 

   évfolyamra vonatkozó 

   vizsgakövetelményekből indulunk ki, a 

   konkrét vizsgaanyagot a növendék egyéni 

   képességeit és előrehaladását 

   figyelembe véve jelöljük ki.  

   2 db gyakorlat, vagy etűd 

   a vizsga részének tekintjük 

   az adott félév tanszaki hangversenyén  

   eljátszandó 2 előadási darabot is. 

 Az előadási darabokat valamennyi vizsgán, illetve a vizsga részének tekintett tanszaki  

 hangversenyen kotta nélkül kell előadni. 

 

 ÉV VÉGI VIZSGA: 

 „A” és „B” tagozat  

 valamennyi évfolyam A hatályos központi tanterv szerint az adott 

   évfolyamra vonatkozó 

   vizsgakövetelményekből indulunk ki, a 

   konkrét vizsgaanyagot a növendék egyéni 

   képességeit és előrehaladását 

   figyelembe véve jelöljük ki.  

   2 db gyakorlat, vagy etűd 

   a vizsga részeének tekintjük 

   az adott félév tanszaki hangversenyén  

   eljátszandó 2 előadási darabot is. 

 Az előadási darabokat valamennyi vizsgán, illetve a vizsga részének tekintett tanszaki  

 hangversenyen kotta nélkül kell előadni. 

 

 HANGSZERES MŰVÉSZETI  

 ALAPVIZSGA és ZÁRÓVIZSGA: Az alapfokú művészetoktatás hatályos  

   alapprogramjában foglaltak szerint. 
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JAZZ GITÁR 

 FÉLÉVI VIZSGA: 

 „A” tagozat Hek.1.-2., 1.o.és  

 „B” tagozat valamennyi évfolyam A hatályos központi tanterv szerint az adott 

   évfolyamra vonatkozó 

   vizsgakövetelményekből indulunk ki, a 

   konkrét vizsgaanyagot a növendék egyéni 

   képességeit és előrehaladását 

   figyelembe véve jelöljük ki.  

   2 db gyakorlat, vagy etűd 

   a vizsga részeének tekintjük 

   az adott félév tanszaki hangversenyén  

   eljátszandó 2 előadási darabot is. 

 Az előadási darabokat valamennyi vizsgán, illetve a vizsga részének tekintett tanszaki  

 hangversenyen kotta nélkül kell előadni. 

 

 ÉV VÉGI VIZSGA: 

 „A” és „B” tagozat  

 valamennyi évfolyam A hatályos központi tanterv szerint az adott 

   évfolyamra vonatkozó 

   vizsgakövetelményekből indulunk ki, a 

   konkrét vizsgaanyagot a növendék egyéni 

   képességeit és előrehaladását 

   figyelembe véve jelöljük ki.  

   2 db gyakorlat, vagy etűd 

   A vizsga részének tekintjük 

   az adott félév tanszaki hangversenyén  

   eljátszandó 2 előadási darabot is. 

 Az előadási darabokat valamennyi vizsgán, illetve a vizsga részének tekintett tanszaki  

 hangversenyen kotta nélkül kell előadni. 

 

 

 HANGSZERES MŰVÉSZETI  

 ALAPVIZSGA és ZÁRÓVIZSGA: Az alapfokú művészetoktatás hatályos  

   alapprogramjában foglaltak szerint. 

 

ÜTŐ: 

 FÉLÉVI VIZSGA: 
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 „A” tagozat Hek.1.-2., 1.o.és  

 „B” tagozat valamennyi évfolyam A hatályos központi tanterv szerint az adott 

   évfolyamra vonatkozó 

   vizsgakövetelményekből indulunk ki, a 

   konkrét vizsgaanyagot a növendék egyéni 

   képességeit és előrehaladását 

   figyelembe véve jelöljük ki.  

   2 gyakorlat, vagy etűd kisdobon, vagy 

   dobszerelésen, vagy más dobokon, 

   1 dal,vagy előadási darab előadása  

   dallamhangszeren 

   A vizsga részének tekintjük az adott 

   félév tanszaki hangversenyén  

   eljátszandó 2 előadási darabot:  

   1 dallamhangszeres előadási darab  

   zongorakisérettel, esetleg szólóban 

   1 kamaramű részeként megszólaltatott  

   szólam (ritmushangszeren, vagy  

   dallamhangszeren), vagy ritmushangszeren  

   játszandó darab zenei kisérettel, vagy 

   szólóban. 

 Az előadási darabokat valamennyi vizsgán, illetve a vizsga részének tekintett tanszaki  

 hangversenyen kotta nélkül kell előadni. 

 

 

 

 ÉV VÉGI VIZSGA: 

 „A” és „B” tagozat  

 valamennyi évfolyam A hatályos központi tanterv szerint az adott 

   évfolyamra vonatkozó 

   vizsgakövetelményekből indulunk ki, a 

   konkrét vizsgaanyagot a növendék egyéni 

   képességeit és előrehaladását 

   figyelembe véve jelöljük ki.  

   2 gyakorlat, vagy etűd kisdobon, vagy 

   dobszerelésen, vagy más dobokon, 

   1 dal,vagy előadási darab dallamhangszeren 

   A vizsga részének tekintjük az adott félév 

   tanszaki hangversenyén eljátszandó 

   2 előadási darabot:  

   1 dallamhangszeres előadási darab  

   zongorakisérettel, esetleg szólóban 

   1 kamaramű részeként megszólaltatott  

   szólam (ritmushangszeren, vagy  
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   dallamhangszeren), vagy ritmushangszeren  

   játszandó darab zenei kisérettel, vagy 

   szólóban. 

 Az előadási darabokat, illetve a zongorakiséretes darabokat  valamennyi vizsgán, illetve  

 a vizsga részének tekintett tanszaki hangversenyen kotta nélkül kell előadni. 

 

 HANGSZERES MŰVÉSZETI  

 ALAPVIZSGA és ZÁRÓVIZSGA: Az alapfokú művészetoktatás hatályos  

   alapprogramjában foglaltak szerint. 

 

NÉPZENE – NÉPI BŐGŐ: 

 FÉLÉVI VIZSGA: 

 A számonkérés formája az „A” és „B” tagozatos növendékek számára is vizsgakoncert. 

A vizsgakoncerten 

- mindkét tagozat valamennyi évfolyamán tanuló növendék szerepel 

- anyaga egységes: Összeállítás a félévben tanult népdalokból, lehetőleg 

kamaracsoportban előadva. 

 

 ÉV VÉGI VIZSGA: 

 „A” tagozat Hek 1.-2. 2-3 gyermekjáték dal 

  1.o. Dunántúli ugrós 

  2.o. Széki csárdás 

  3.o. Lassú és friss csárdás 

  4.o. Kalotaszegi táncok 7 perc 

  5.o. Mezőségi rend 7 perc 

  6.o. Küküllő menti pár 

 „B” tagozat 2.o. Széki táncok 7-8 perc 

  3.o. Kalotaszegi táncok 7-8 perc 

  4.o. Mezőségi táncok 7-8 perc 

  5.o. 2-2 dallam bonchidai verbunk és invertita 

  6.o. Küküllő menti táncok 

 HANGSZERES MŰVÉSZETI  

 ALAPVIZSGA és ZÁRÓVIZSGA: 

 „A” tagozat  Dunántúli ugrós, lassú és friss csárdás 

   Széki táncrend 7-8 perc 

 „B” tagozat  Széki táncrend 7-8 perc 

   3-3 dallam kalotaszegi legényes, csárdás,  

   szapora 
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NÉPZENE – NÉPI BRÁCSA 

 FÉLÉVI VIZSGA: 

 A számonkérés formája az „A” és „B” tagozatos növendékek számára is vizsgakoncert. 

A vizsgakoncerten 

- mindkét tagozat valamennyi évfolyamán tanuló növendék szerepel 

- anyaga egységes: Összeállítás a félévben tanult népdalokból, lehetőleg 

kamaracsoportban előadva. 

 

 ÉV VÉGI VIZSGA: 

 „A” tagozat Hek 1.-2. 2-3 gyermekjáték dal 

  1.o. 5 ugrós dallam 

  2.o. Széki csárdás 5 percben 

  3.o. Kalotaszegi legényes 7 perc 

  4.o. Mezőségi lassú és sűrű csárdás 

  5.o. Szatmári folyamat „A” hangnemben 

  6.o. Küküllő menti táncrend 

 „B” tagozat 2.o. Széki táncok 7-8 perc 

  3.o. Kalotaszegi táncok 7-8 perc 

  4.o. Galga menti mars menet 

  5.o. Mezőségi táncok 7-8 perc 

  6.o. Küküllő menti táncok 

 HANGSZERES MŰVÉSZETI  

 ALAPVIZSGA és ZÁRÓVIZSGA: 

 „A” tagozat  Dunántúli táncok 

   Széki táncrend  

 „B” tagozat  Széki táncrend  

   Kalotaszegi táncok 

 

NÉPZENE – NÉPI ÉNEK 

 FÉLÉVI VIZSGA: 

 A számonkérés formája az „A” és „B” tagozatos növendékek számára is vizsgakoncert. 

A vizsgakoncerten 

- mindkét tagozat valamennyi évfolyamán tanuló növendék szerepel 

- anyaga egységes: Összeállítás a félévben tanult népdalokból, lehetőleg 

kamaracsoportban előadva. 

 

 ÉV VÉGI VIZSGA: 
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 „A” tagozat Hek 1. 3 különböző karakterű gyermekdal éneklése 

  Hek 2. 3 különböző karakterű gyermekdal vagy  

   népszokásdallam éneklése 

  1.o. 1 táncdallam, 1 lírai dal 

  2.o. 1 karikázó füzér 

  3.o. 1 táncdallamokból álló dalcsokor 

  4.o. 1 lakodalmi összeállítás 

  5.o. 1 különböző karakterű és tempójú  

   táncdallamokból álló összeállítás 

  6.o. 1 szokásdallamokból álló összeállítás 

 „B” tagozat 2.o. 1 karikázó, vagy ballada 

  3.o. 1 különböző tempójú táncdallamokból álló  

   csokor 

  4.o. 1 lakodalmi összeállítás 

  5.o. 1 különböző karakterű és tempójú  

   táncdallamokból álló csokor 

  6.o. 1 díszített parlando népdal és egy ballada 

 HANGSZERES MŰVÉSZETI  

 ALAPVIZSGA és ZÁRÓVIZSGA: 

 „A” tagozat  1 ballada 

   1 rabének 

   1 különböző tempójú táncdallamokból álló 

   csokor  

 „B” tagozat  1 ballada 

   1 szabadon választott csokor 

   1 hangszerkiséretes táncdalciklus 

 

 

NÉPZENE – NÉPI FURULYA 

 FÉLÉVI VIZSGA: 

 A számonkérés formája az „A” és „B” tagozatos növendékek számára is vizsgakoncert. 

A vizsgakoncerten 

- mindkét tagozat valamennyi évfolyamán tanuló növendék szerepel 

- anyaga egységes: Összeállítás a félévben tanult népdalokból, lehetőleg 

kamaracsoportban előadva. 

 ÉV VÉGI VIZSGA: 

 „A” tagozat Hek 1. 2 gyermekjátékdal   

  Hek 2. rubato és giusto dallamok játszása magyar  

   nyelvi hangsúlyozással és ritmussal 

  1.o. 1 - 1 rubato és lassú csárdás dallam  

   Udvarszékhelyről 

  2.o. 1 – 1 felcsíki lassú és sebe csárdás  
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   gardonkisérettel is 

  3.o. Dunántúli ugrós és kanásztánc lüktetésű 

   dallamok 

  4.o. 1 -1 gyimesi lassú és sebes magyaros 

dallam 

   gardonkisérettel 

  5.o. széki lassú és csárdás  

  6.o. moldvai táncdallamok 

 „B” tagozat 2.o. felcsíki összeállítás gardonkisérettel 

  3.o. dunántúli rubato, ugrós, kanásztánc 

  4.o. gyimesi lassú és sebes magyaros 

   gardonkisérettel 

  5.o. széki lassú, csárdás, magyar 

  6.o. moldvai táncdallamok kobozkisérettel 

 HANGSZERES MŰVÉSZETI  

 ALAPVIZSGA és ZÁRÓVIZSGA: 

 „A” tagozat  Udvarhelyszéki, vagy csíki összeállítás 

   Gyimesi táncok 

 „B” tagozat  Székelyföldi dallamok 

   Moldvai táncok kobozkisérettel 

 

 

MAGÁNÉNEK 

 FÉLÉVI VIZSGA: 

 „A” tagozat Ek.-1.o. 2 kiséret nélküli kis hangterjedelmű népdal,  

   vagy 1 zongorakiséretes népdal és 1 könnyű  

   műdal 

 „B” tagozat 2.o. 1 népdal 

   2 különböző stílusú műdal 

  3.o. 1 népdalfeldolgozás, vagy XX.sz.-i mű 

   1 könnyű barokk, illetve klasszikus ária,  

   vagy romantikus dal zongorakisérettel 

   1 szabadon választott mű 

  4.o. 1 XX.sz.-i mű 

   1 barokk, vagy klasszikus dal 

   1 romantikus, vagy későromantikus dal  

   zongorakisérettel 

  5.o. 1 XX.sz.-i mű 

   1 romantikus, vagy későromantikus dal  

   zongorakisérettel 
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   1 klasszikus, vagy romantikus ária 

   zongorakisérettel 

  6.o.-10.o. 4 különböző stílusú mű 

   1 ária, vagy 1 kamaramű 

    

 ÉV VÉGI VIZSGA: 

 „A” tagozat Ek.-1.o. 2 kiséret nélküli kis hangterjedelmű népdal,  

   vagy 1 zongorakiséretes népdal és 1 könnyű  

   műdal 

  2.o. 1 népdal 

   1 klasszikus stílusú dal 

  3.o. 1 népdal, illetve népdalfeldolgozás 

   1 barokk, vagy klasszikus dal 

  4.o. 1 magyar népdal feldolgozás 

   1 barokk, vagy klasszikus dal 

   1 romantikus dal 

  5.o. 1 XX.sz.-i magyar mű 

   1 romantikus dal 

   1 szabadon választott dal, vagy ária 

  6.o.-10.o. 1 nehezebb magyar népdalfeldolgozás 

   1 romantikus, vagy későromantikus dal 

   1 XX.sz.-i mű, vagy  

   szabadon választott ária 

 „B” tagozat 2.o. 1 népdal 

   2 különböző stílusú műdal 

  3.o. 1 népdalfeldolgozás, vagy XX.sz.-i mű 

   1 könnyű barokk, illetve klasszikus ária,  

   vagy romantikus dal zongorakisérettel 

   1 szabadon választott mű 

  4.o. 1 XX.sz.-i mű 

   1 barokk, vagy klasszikus dal 

   1 romantikus, vagy későromantikus dal  

   zongorakisérettel 

  5.o 1 XX.sz.-i mű 

   1 romantikus, vagy későromantikus dal  

   zongorakisérettel 

   1 klasszikus, vagy romantikus ária 

   zongorakisérettel 

  6.o.-10.o. 4 különböző stílusú mű 
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   1 ária, vagy 1 kamaramű 

 HANGSZERES MŰVÉSZETI  

 ALAPVIZSGA (min. 10 perc) és ZÁRÓVIZSGA (min. 15 perc): 

 „A” tagozat  1 népdalfeldolgozás 

   1 preklasszikus, barokk, vagy klasszikus 

dal, 

   esetleg ária 

   1 romantikus dal, vagy ária 

   A műveket kotta nélkül kell előadni. 

 

 

 

 

 „B” tagozat  1 dal Kodály: A magyar népzene 

(Universal) 

   sorozatból 

   1 preklasszikus, barokk, vagy klasszikus 

dal, 

   vagy ária 

   1 romantikus dal, vagy ária 

   1 XX.sz.-i szerző dala 

   A műveket kotta nélkül kell előadni. 

 Valamennyi vizsgadarabot kotta nélkül kell előadni. 

 

 

ZENEISMERET – SZOLFÉZS TANSZAK 
 

A szolfézsnak, mint kötelező tantárgynak két előképző és négy illetve hat alapfokú 

évfolyama van. Az előképző évfolyamok elvégzése nem kötelező. A 4. évfolyam végén 

alapvizsga tehető, amennyiben a növendék elsajátította a vizsga követelmény elméleti és 

gyakorlati ismereteit. Ennek hiányában a vizsga az 5. évfolyamban is letehető, de a 6. 

évfolyam végén a zenei tanulmányok folytatásának feltételeként már kötelező. 

A szolfézs alapvizsga letétele után növendékeink a kötelezően választható tantárgyak közül 

tanszakunkon a következő tantárgyak közül választhatnak: 

- szolfézs további évfolyamok 5-6-7.osztály 
- zenetörténet 

 

A beszámoltatás módja 

- Előképző/1 és előképző 2. osztályban a tanév során az írásbeli és szóbeli 

beszámoltatás folyamatosan történik 



 

54 

 

- 1. osztálytól félévkor írásbeli beszámolót tartunk. A dolgozatok anyagát a szaktanárok 

állítják össze az elvégzett ismeretek illetve a tanszaki munkatervben meghatározottak 

alapján 

- Év végén 1. szolfézs osztálytól záró óra keretében szóbeli vizsgát tesznek a tanulók 

- B-tagozaton a szóbeli vizsga kiegészül a szaktanár által összeállított írásbeli vizsgával 

- Az előképző osztályokban az év végi beszámoló helyett nyilvános bemutató órát 

tartunk melyen a szülők is jelen lehetnek 

- A zenetörténetre járó növendékek év végén összefoglaló, záró óra keretében 

számolnak be tudásukról, illetve a koncertlátogatás során szerzett élményeikről 
 

 

Művészeti alapvizsga követelmények „A” tagozaton: 

 

„A növendékek a 4. évfolyam végén záró óra keretében szóbeli vizsgát tesznek  

A vizsga anyaga: 

- 5 népdal éneklése és elemzése emlékezetből 

- 3 műzenei idézet ismerete és formatani, zenei elemzése kottából a tanév során tanult 

elméleti ismeretek alkalmazásával 

- Hangnemek ismerete 5# és 5 b előjegyzésig 

- Modális hangsorok ismerete 3# és 3b előjegyzésig: dór, mixolíd, fríg 

- Hangközök ismerete T1 T4 T5 T8 Sz5 + oldás  B4 + oldás K2 N2 K3 N3 K6 N6 K7 

N7 

- dúr, és moll hármashangzatok és fordításainak ismerete 

- szűk,- és bő hármashangatok alaphelyzetben oldással együtt 

- Fő funkciók: T S D ismerete és elhelyezése a tanult hangnemekben 

- Formatani ismeretek: 2 és 3 tagú formák; motívum, frázis, periódus részeinek 

felismerése 

 

Művészeti alapvizsga követelmények „B” tagozaton 

A „B” tagozatos növendékek íeásbeli és szóbeli vizsgát tesznek 

Írásbeli vizsga anyaga: 

1. Könnyű, 8 ütemű egyszólamú klasszikus periódus lejegyzése 2 perces memorizálás 

után.  
2. Hangközök, hármashangzatok, - és D7 akkord  megfejtése hallás után oldással együtt 
3. Hangközök, hármashangzatok, -és D7 akkord  megfejtése kottakép alapján és 

felépítése megadott hangokra. Disszonáns hangközök és hangzatok oldással. 
4. Dúrok, mollok, vezetőhangok és előjegyzéseik. 5# 5b-ig. Táblázat kitöltése. 
5. 2/4, 3/4, 4/4, 6/8-os ritmussorok megfejtése, ütemezése. 
6. Hangsorok felismerése kottakép alapján: dúr, eol, összhangzatos moll, mixolíd, dór 
7. 8 ütemes ritmus diktálás 2/4-es ütemezésben 
8. Zenei műszavak és kifejezések párosítása. 

 
Írásbeli vizsga értékelése: 

Kiválóan megfelelt 85-100% 
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Jól megfelelt: 65-84% 

Megfelelt : 40-64% 

Nem felelt meg:0-39% 

 

Szóbeli vizsga anyaga: 

- 5 népdal és műzenei szemelvény élményszerű előadása 

- A bemutatott zenei példák legfontosabb zenei jellegzetességeinek megnevezése, a műzenei 

szemelvények zenetörténeti korszakhoz kapcsolódó legfontosabb stílusjegyeinek 

megnevezése 

– a kapott zenei anyag 

élményszerű megszólaltatása 

– általános zenei 

ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei szakkifejezések 

ismerete) 

– zenetörténeti 

tájékozottság 

– stílusismeret 

– formai ismeretek 

– tájékozódás a zenei 

műfajok között 

– tudjon felsorolni a 

megismert zenei korokból zeneszerzőket, műveket. 

– ismerje a megtanult 

zenei formák jellemzőit.  

– tudja ismereteit a 

hangszeres repertoárja elemzésére is alkalmazni. 

 

Szóbeli vizsga értékelés: 

– A vizsgabizottságtagjai: szaktanár, tanszakvezető, az intézmény vezetőségéből 1 delegált 

– A bizottság egyénileg 1-5 érdemjegyig értékel majd a végső értékeléshez átlagol. 
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Záró rendelkezések 

 

 

A Pedagógiai Programot az iskola nevelőtestülete fogadja el. A Pedagógiai Program az 

intézményvezető jóváhagyásával válik érvényessé. A hatályba lépés napja a Pedagógiai 

Program jóváhagyását követő tanév első  napja.  

 

Felülvizsgálat rendje: 

 a Pedagógiai Programot jogszabályoknak megfelelően módosítani kell 

 a fenntartó előírja 

 az intézményben olyan változások történnek, amelyek érintik a Pedagógiai Programban 

foglaltakat  

  

A nyilvánosságra hozatal módja 

A Pedagógiai Program dolgozókkal történő megismertetése tantestületi értekezlet keretén 

belül történik. 

 

A nyilvánosságra hozatal helye 

A Pedagógiai Program egy példánya - mindenki számára hozzáférhető módon - a titkárságon 

került elhelyezésre, valamint az intézmény honlapján elérhető. 

 

Záradék  

 

A Pedagógiai Programot a nevelőtestület a 6/2022. (08.29.) számú határozatával elfogadta.  

Az elfogadás tényét a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus aláírásával igazolja. 

 

Veresegyház, 2022. augusztus 29. 

 

 

Elláné Papp Katalin 

 

 

 

 

 

 

A Közalkalmazotti Tanács 2/2022. (08.26.) számú határozatával véleményét nyilvánította a 

Pedagógiai Programra és javasolja annak elfogadását. 

 

 

Veresegyház, 2022. augusztus 26. 

 

 

Neczné Alapi Katalin 
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A Szülői Munkaközösség a jogszabályban meghatározott kérdésekben a Pedagógiai Program 

elfogadásakor véleményét nyilvánította. 

A jogszabályban előírt véleménynyilvánítás gyakorlását a szülői munkaközösségi tag 

aláírásával igazolja. 

 

 

Veresegyház, 2022. augusztus 26. 

 

 

 

Homokné Zagyva Erika 

 

 

 

 

A Lisznyay Szabó Gábor AMI nevelőtestülete által 2022. 08.29-én jóváhagyott Pedagógiai 

Program visszavonásig érvényes. 

 

 

Veresegyház, 2022. augusztus 29. 

        dr. Ruszinkóné Czerman Cecília 

                                                                                                                  intézményvezető 

 

  

 


