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KSZJ AMI Zeneiskola  

 

A Zeneiskola alaptevékenysége: Alapfokú művészetoktatás; alapfokú zeneművészeti ismeretek 

oktatása. 

 

Az intézmény jellegéből fakadó sajátosságok  

 

Az intézmény alapfokú művészetoktatást végez zeneművészeti ágban, melynek célja, hogy a választott 

szakon belül nyújtson speciális ismereteket és az alkotó munkával együtt járó pozitív élmények 

segítségével járuljon hozzá a harmonikus, érzelmileg gazdag, kreatív személyiség kialakításához. 

További feladata, hogy kialakítsa a kultúra iránti nyitott magatartást, az esztétikai érzékenységet, 

neveljen a művészetek befogadására, értésére és művelésére, valamint sajátos eszközeivel, az érzelmi 

intelligencia fejlesztésével ösztönözzön a társadalmi érintkezésben és kommunikációban a toleráns 

magatartásra. Az általános kulturális értékek átadása mellett a művészetoktatáson keresztül is kiemelt 

feladatunk keresztény alapértékek kialakítása, megerősítése. 

 

Zeneiskolai tantárgyaink 

 

Hangszeres tantárgyak: az alapító okiratban meghatározott tanszakok szerinti tantárgyak hangszerei: 

zongora, hegedű, cselló, furulya 

Elméleti tantárgyak: zenei előképző, szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet 

Egyéb tantárgyak: zenekar, kamarazene, kórus 

 

Az éves feladatellátási terv (munkaterv)  

 

A zeneiskolai tanév helyi rendjét – a jogszabályok figyelembevételével - az zeneiskola munkaterv 

határozza meg, ami KSZJ munkatervének mellékleteként jelenik meg. A KSZJ AMI Zeneiskola 

munkatervét az intézményvezető a munkaközösségvezető javaslatainak figyelembevételével készíti 

elő megvitatásra. A munkaterv végleges kialakításáról és elfogadásáról a KSZJ AMI zeneiskola tanári 

közössége határoz. A munkaterv kiterjed a nevelő-oktató munkával kapcsolatos feladatok konkrét 

megfogalmazására, az irányítás, az ellenőrzés, a továbbképzés, továbbá az iskola társadalmi 

vonatkozású feladataira. A feladatokat határidőkkel, a felelősök megnevezésével az évenként 

ismétlődő teendőket időrendi sorrendben tartalmazza. Az elfogadott munkatervtől való eltérést az 

előre nem látható körülmények figyelembe vételével az intézményvezető engedélyezheti. 

 

Tanulói jogviszony létesítése 

 

A KSZJ AMI zeneiskolába az iskola előzetes jelentkezés lapjának benyújtásával kell jelentkezni. 

Túljelentkezés esetén a jelentkező képességeit felméri az iskola – adott művészeti ágnak megfelelő 

végzettségű és szakképzettségű – pedagógusaiból álló bizottság. A bizottság a jelentkezők 

képességeinek felmérése után javaslatot készít az igazgatónak a kérelem elbírálására, továbbá arra 

vonatkozóan, hogy melyik évfolyamra és tanszakra vegyék fel a jelentkezőt. Az előjelentkezések 

mindig előző tanév tavaszán-nyarán folynak, felvétel esetén a beiratkozás az adott tanévet megelőző 

augusztus 20-a után lehetséges. A tanulói jogviszony a beiratkozással és a térítési,- ill. tandíj 

befizetésével jön létre. 

 

A jelentkezés feltételei 
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1-2. osztályos általános iskolai évfolyamos tanulók a zenei előképzőbe jelentkezhetnek, ahol heti 2*45 

perc szolfézsfoglalkozás kötelező, lehetőség szerint a délelőtti óráikat követően a kora délutáni 

idősávban. 

3. évfolyamtól fölfelé nyílik lehetőség a hangszertanulásra. Ez heti 2*30 perces egyéni hangszeres 

foglalkozást és 2*45 perces szolfézst jelent a délutáni órákban. Az évfolyamkorlátok átlépésére szülői 

kérésre és szaktanári javaslatra, a különleges eljárást indokló körülmények figyelembe vételével az 

intézményvezető engedélyt adhat. 

A hangszertanulás megkezdése nem feltétlenül előképzős végzéséhez kötött, és az életkort illetően 

minden tanszakon változó. Követelmény viszont a felvételi vizsgán megállapítani a hangszertanulásra 

való alkalmasságot, melynek elemei az általános zenei és speciális fizikai adottságok, valamint a 

szükséges mértékű koncentrációs képesség. Más zeneiskolából átjelentkező növendék abban az 

esetben vehető fel, ha hivatalos bizonyítvánnyal rendelkezik, és az iskolai órakeret erre lehetőséget ad. 

 

Térítési díjak a 2021-22-es tanévben: 

Zenei előképző: 14000 Ft/félév 

Hangszeres képzés: 18 000 Ft/félév 

 

Vendégtanulói jogviszony létesítése:  

 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 49. § és a 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet 35. § (2) 

bekezdése alapján: az alapfokú művészeti iskola tanulója az előírt követelményt – az iskolák közötti 

megállapodás alapján – a másik alapfokú művészeti iskolában is elsajátíthatja. A tanulói jogviszonnyal 

rendelkező tanuló a vendégtanulói jogviszonya létesítésének engedélyezésére a vele jogviszonyban 

álló iskola intézményvezetőjének nyújtja be írásbeli kérelmét. 

 

A tanulói jogviszony megszűnése: 

 

Megszűnik a tanuló jogviszonya, ha a szülő, vagy a nagykorú tanuló írásban bejelenti, hogy kimarad 

az iskolából, illetve ha térítési díj-, vagy tandíjfizetési kötelezettségének meghatározott időre nem tesz 

eleget. Megszűnik a tanulói jogviszonya annak, aki az alapfokú művészeti iskolában egy tanítási éven 

belül tíz tanítási óránál többet mulaszt igazolatlanul, feltéve, hogy az iskola a tanulót, ill. a szülőt 

legalább két alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. A tanulói 

jogviszony megszűnéséről az iskola, írásban értesíti a tanulót, ill. a szülőt. Megszüntethető a tanulói 

jogviszony akkor is, ha az osztályának megfelelő tanszaki követelmények minimumának nem képes 

megfelelni, tanulói kötelességeit nem végzi el. Erről bizottság dönt, és megfelelő indoklással 

tájékoztatja a növendéket, kiskorú esetében a szülőt, gondviselőt.  (Alapfokú Művészeti Iskolai 

tanulmányi időszak alatt egy alkalommal –- lehetősége van a növendéknek - tanulmányi eredmények 

önhibáján kívüli nem teljesítése miatt – az évfolyam folytatására.) 

 

Zeneiskolai tanulók jogai és kötelességei: 

 

 Az zenei előkészítő osztályba járó tanulók számára 2*45 perces szolfézsóra, hangszeres 

tanulók számára 2*30 perces hangszeres óra és emellett 2*45 perces szolfézsóra a kötelező.  

 Tanulóink részt vesznek az iskola fontosabb eseményein, hangszeres-zenei szolgálat 

vállalásával. 

 Képviselik iskolánkat iskolán kívüli rendezvényeken, versenyeken való megjelenéssel. 

 Tanulmányi kötelezettségeiknek a foglalkozások látogatásán túl a meghallgatásokra és 

vizsgákra való felkészüléssel és az ezeken való eredményes szerepléssel tesznek eleget. 
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 Nem zongora szakos tanulóink felkészülését segíti a kötelező korrepetíció, aminek 

minimumait a következő táblázat tartalmazza:  

  
A tagozat 

(perc) 

B tagozat 

(perc) 

Alapképző 

1. 5 - 

2. 10 15 

3. 10 20 

4. 15 20 

5. 15 25 

6. 15 25 

Továbbképző 
1. 15 25 

2. 15 25 

 

A korrepetíciók időbeosztását az iskola belső szabályai alapján osztjuk be, az államilag 

szabályozott időkeret figyelembe vételével.  

 A zeneiskolai tanuló tevékenységének hangsúlyozottan fontos és kötelező része a szaktanár 

útmutatásai alapján történő rendszeres otthoni gyakorlás. 

 A zenetanulást lehetőségeink függvényében hangszerkölcsönzéssel segítjük. A kölcsönzött 

zeneiskolai hangszerekért a tanulók és szülei anyagi felelősséggel tartoznak. A hangszereknek 

a tanuló miatt keletkezett esetleges meghibásodásait, illetve a hangszer elvesztéséből 

keletkező károkat a szülő köteles megtéríteni a KSZJ számára. 

 

A tanulók teljesítményének értékelése, minősítése, a tanulói teljesítmény számonkérésének 

formái 

 

 A pedagógus a tanuló tudását, teljesítményét tanítási év közben rendszeresen (havonként) 

érdemjeggyel értékeli, amit az elektronikus naplóba is rendszeresen bevezet. 

 Az első félévet meghallgatással, a teljes tanévet vizsgával zárja a hangszeres tanuló. Ezek 

szaktanárokból álló bizottság előtt történnek. A meghallgatáson, vizsgán szerzett érdemjegyet 

a bizottság javaslatának figyelembe vételével a főtárgy tanára állapítja meg. Mind a 

meghallgatás mind a vizsga szervezhető a nyilvánosság bevonásával. A meghallgatások és 

vizsgák szervezéséért, ezek anyagának az érvényes tantervi követelmények szerinti 

összeállításáért a szaktanár a felelős. A meghallgatások és vizsgák tanszakonkénti időrendjét a 

tanszakok éves munkaterve tartalmazza.  

 A tanuló féléves/éves munkájába a fentiek mellett beleszámítanak a munkaterv szerint 

szervezett eseményeken (tanszaki koncertek, karácsonyi koncert, liturgikus zenei szolgálatok, 

iskolai események, ünnepélyek) való aktív részvétele. 

 A KSZJ AMI Zeneiskola felsőbb osztályába az a tanuló léphet, aki a közvetlenül megelőző 

osztályt sikeresen elvégezte, arról bizonyítványt kapott és tanulmányait nem szakította meg. A 

továbbképző évfolyamokra lépésnek a feltétele az alapfokú évfolyamok évfolyamok 

tantervben megállapított követelményeinek teljesítése mellett a művészeti alapvizsga letétele. 

(Ld. a továbbiakban.) 

 Az a tanuló, aki osztálya tantervi anyagát elvégezni nem tudja, az intézményvezetőtől kérheti, 

hogy tanulmányait a következő tanévben ugyanannak az osztálynak tanulójaként folytathassa. 

Ebben az esetben a tanuló osztályzatot nem kap. A bizonyítványba és a törzslapra a fenti tényt 

be kell jegyezni. 
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 A tanuló előrehaladásának rendszeres dokumentálása (naplóvezetés, törzslap- és 

bizonyítványírás) a főtárgyat tanító szaktanár feladata. Iskolánkban egységesen az E-Kréta 

naplót használjuk, ennek elválaszthatatlan részét képezi az AMI-modul, amiben a zeneiskolai 

tevékenység adminisztrálása is történik. 

 

B-tagozatos képzés 

 

 Különösen tehetséges tanulóink számára B-tagozatos képzést biztosítunk. 

 A képzésre a tanuló szaktanárainak írásos javaslatára és szülői írásos kérésre igazgatói 

engedéllyel kerülhet tanuló. 

 A főtárgyat tanító szaktanár különös felelőssége, hogy a tanulót és a szüleit tájékoztassa a B-

tagozattal járó megnövekedett óraszámokról és követelményekről. Ezeket megismerve kérheti 

a szülő kiskorú gyermeke számára a B-tagozatos képzésben való részvételt. 

 A B tagozatos tanuló heti 2*45 perces főhangszeres órán, 1*30 perces B-s zongoraórán és 

2*45 perces szolfézsfoglalkozáson vesz részt. A megemelkedett tantárgyi követelményeket a 

központi tantervek tartalmazzák, ezekből állítják össze a tanuló számára szaktanárai az adott 

tanév követelményeit. 

 Szülői kérésre és szaktanári javaslatra a következő tanév kezdetétől a B-s képzéstől 

visszaléphet a tanuló az A-tagozatos képzésbe. 

 

Művészeti alapvizsga 

 

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 16.§ (2) szakasza alapján az alapfokú 

művészetoktatásban részt vevő tanuló az utolsó alapfokú évfolyam befejezését követően művészeti 

alapvizsgát tehet. Az alapvizsga nem kötelező, csak egyfajta lehetőség az alapfokú tanulmányok 

összegzésére, lezárásár, ugyanakkor feltétele a továbbképző évfolyamba lépésnek. A művészeti 

alapvizsga formáját és követelményeit a hangszeres főtárgyat tanító szaktanárok határozzák meg az 

érvényben lévő előírások figyelembe vételével. Erről a tanulókat tájékoztatják, akik szülői 

beleegyezéssel jelentkezhetnek a vizsgára. 

 

Szolfézs alapvizsga  

 

Az alapfokú művészetoktatás tantervi követelményeiről szóló hatályos irányelv szerint a művészeti 

alapvizsga elméleti és gyakorlati részből áll. Az elméleti (szolfézs) részt előrehozott vizsga formájában 

a tanuló leteheti a szolfézs tárgy 4. évfolyamának elvégzése után az adott tanév végén. A szolfézs 

alapvizsga követelményeit négy évfolyam anyagából a szolfézstanárok állítják össze. Erről a tanulókat 

tájékoztatják, akik szülői beleegyezéssel jelentkezhetnek a vizsgára. A szolfézs alapvizsgát tett tanulók 

a következő tanévben szolfézs helyett más, a helyi lehetőségek által biztosított (zenetörténet, 

kamarazene, zenekar, kórus) heti 2*45 perces foglalkozáson vesznek részt. Azok a tanulók, akik nem 

tesznek szolfézsból alapvizsgát, továbbra is a szolfézsfoglalkozásokat látogatják. 

 


