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PEDAGÓGIAI PROGRAM 
 

1 .  R É S Z  - B E V E Z E T Ő  

 

„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, 

ha minden nemzedék újra megy újra, meg nem szerzi magának.” 

(Kodály Zoltán) 

A pedagógiai programban határozzuk meg a nevelő-oktató munkánk legfontosabb céljait, 

törekvéseinket, és feladatainkat. A program összegzi az iskolában folytatandó tanulmányokat, 

felvázolja azt az utat, melyet a gyermekek-fiatalok végigjárva részletes ismereteket 

szerezhetnek a választott művészeti ágban. Fejlettebb esztétikai érzékkel, a művészeti élmény 

befogadására nyitottan léphetnek ki az életbe. 

A programnak hármas feladata van: 

 az iskola és a tanárok számára meghatározza a pedagógia elveket, célkitűzéseket, az iskola 

oktatási rendszerét és az oktatáshoz kapcsolódó egyéb feladatait 

 a szülők- növendékek számára tájékoztatást ad az iskola törekvéseiről, céljairól. Ismerteti a 

nevelési elveit, a számonkérés rendszerét és az iskola követelményeit, a tantárgyi 

struktúrát, az intézmény szolgáltatásait. 

 a fenntartó számára mindez képet ad az általa fenntartott intézmény kötelező és vállalt 

feladatairól, szakmai működéséről. 

 

A művészeti iskola alapvetően készség és képesség fejlesztő iskola, esztétikai nevelésben, az 

egyes művészeti területek oktatásával a speciális képességek kibontakoztatásában működik 

közre. A közismereti iskolák e téren szűk lehetőségein túl ad bőséges teret erre, elsősorban a 

6-22 éves korosztály számára. 

Ennek megfelelően célja és feladata: 

 az érdeklődő és megfelelő adottságokkal rendelkező növendékeket művészeti nevelése és 

oktatása 

 a művészet iránti érdeklődés felkeltése 

 a tehetség feltárása és fejlesztése, a tehetséges tanulók felkészítése a továbbtanulásra 

 az alkotó és az esztétikai képesség kibontakoztatása 

 a művészi kifejezőkészség megalapozása 

 a nemzeti értékek megismerése és megőrzése, a nemzeti hagyomány ápolása 

 a különböző kultúrák megismerése és ez irányú nyitottság kialakítása 

 a személyiség fejlesztése 

 

A Pedagógia Program nyilvános, abba bárki betekintést nyerhet - megismerheti belőle az 

iskolát. 

Az iskola hivatalos elnevezése: Orosházi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 

Az iskola fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 1055 Budapest, Szalay u. 

10-14 

Az iskola jogállása: A KNT. 24.§ 1 pontja szerint szakmai tekintetben önálló 

Az iskola OM azonosítója: 039478 

Az alapító szerve neve: KLIK Orosházi Tankerület, illetve jogelődje 

A szakmai felügyeletet a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Budapest) és a Magyar 

Táncművészeti Főiskola és Képzőművészeti Főiskola látja el. 



Iskola típusa: alapfokú művészeti iskola 

Felvehető maximális gyerek/tanuló létszám: 1500 

Évfolyamok száma: 12 

Jogszabályban meghatározott közfeladatai: művészeti nevelés és oktatás  

Tevékenységei: Alaptevékenységek: 

Szakágazat száma: 852031-852032 Alapfokú művészetoktatás 

Művészeti ágak, tanszakok: 

Zeneművészet: 

Hangszeres tanszakok: furulya, fuvola, oboa, klarinét, fagott, népi furulya, kürt, trombita, 

harsona, tuba, szaxofon, ütő, gitár, zongora, szintetizátor, hegedű, brácsa, gordonka, 

nagybőgő. 

Vokális tanszak: magánének, jazzének. 

Elméleti tanszakok: szolfézs, zeneelmélet, zeneirodalom, improvizáció. 

Népzene tanszak 

Egyéb tanszak: kamarazene. zenekar 

Táncművészet: modern-kortárstánc, társastánc, néptánc, balett. 

Képző-és iparművészet: kerámia, kézműves, tűzzománc-készítő, grafika, szobrászat, festészet, 

bábkészítő, foto-videó, textilműves.  

Színművészet-bábművészet: színjáték. 

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és 

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

NEFMI rendelet alapján a fentiek mellett, a 2011/2012-es tanévtől felmenő rendszerben 

az alábbiak szerint: 

Az iskola képzési irányai: 

ZENEMŰVÉSZETI ÁG 

Klasszikus zene  

Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott 

Rézfúvós tanszak tantárgyai: trombita, kürt, harsona-tenorkürt-baritonkürt, tuba 

Akkordikus tanszak tantárgyai: gitár, ütő  

Billentyűs tanszak tantárgyai: zongora  

Vonós tanszak tantárgyai: hegedű, brácsa, gordonka, nagybőgő  

Vokális tanszak tantárgya: magánének  

Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet  

Kamarazene tanszak tantárgya: kamarazene , zenekar  

Elektroakusztikus zene 

Billentyűs tanszak tantárgyai: klasszikus szintetizátor, szintetizátor-keyboard, számítógépes 

zene 

TÁNCMŰVÉSZETI ÁG 

Néptánc 

Társastánc  

Moderntánc  
Kortárstánc 

http://mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/furulya.doc
http://mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/FUVOLA.doc
http://mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/OBOA.doc
http://mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/klarinet.doc
http://mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/SZAXOFON.doc
http://mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/FAGOTT.doc
http://mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/TROMBITA.doc
http://mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/kurt.doc
http://mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/HARSONA.doc
http://mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/HARSONA.doc
http://mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/gitar.doc
http://mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/uto.doc
http://mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/ZONGORA.doc
http://mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/hegedu.doc
http://mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/bracsa.doc
http://mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/GORDONKA.doc
http://mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/nagybogo.doc
http://mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/maganenek.doc
http://mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/szolfezs.doc
http://mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/zenetortenet.doc
http://mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/zenetortenet.doc
http://mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/KAMARAZENE.doc
http://mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/elak/szamitogepes_zene.doc
http://mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/elak/szamitogepes_zene.doc


KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 

Képzőművészeti tanszak  

Fém– és zománcműves tanszak  

Fotó és film tanszak  

Grafika és festészet tanszak  

Környezet– és kézműves kultúra tanszak 

Szobrászat és kerámia tanszak 

Textil– és bőrműves tanszak  

SZÍN- ÉS BÁBMŰVÉSZETI ÁG 

Színjáték tanszak 

A szabad kapacitás kihasználása érdekében:  

 Orosháza kulturális és művészeti hagyományainak ápolása, fejlesztése: kulturális 

programok 

  szolgáltatása, előadások, rendezvények szervezése, lebonyolítása.  

Orosháza közoktatási intézményei művészeti-nevelési tevékenységének segítése. 

Művészeti egyesületek, együttesek támogatása.  

Épületeinek, oktatási eszközeinek bérbeadása. 

Szabadidős tevékenységek szervezése, lebonyolítása. 

Felnőtt tanfolyamok szervezése. 

Szakfeladat száma, megnevezése: 

852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 

852032 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és 

   bábművészeti ágban  

 

AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE 

Az Orosházi Állami Zeneiskola 1955 őszén nyitotta meg kapuit, a zenét tanulni vágyó tanulók 

előtt. A kezdetekben 120-150 növendék majd néhány évvel később már 204 növendéke volt. 

1961-ben vette fel Liszt Ferenc nevét iskolánk. 1964-ben Tótkomlóson, majd 1967-ben 

Battonyán fiókiskolát hozott létre, melyek azóta már önálló művészeti iskolaként működnek. 

2000 szeptemberétől Alapfokú Művészeti Iskolaként a társművészetek iskolarendszerű 

megszervezése valósult meg, így a zeneoktatás mellett a 6-22 éves korosztály számára képző- 

és iparművészet, színművészet és táncművészet szakok működnek. Tanulóinkat a művészetek 

területén próbáljuk korszerű, értékes ismeretekkel gazdagítani, és számukra a zenei szakokon 

már megszokott, magas színvonalú képzést biztosítani. Intézményünkben az oktatás a 

szakköri tevékenységgel ellentétben az Oktatási Minisztérium által jóváhagyott tantervi 

program szerint folyik, az értékelés eredményeként tanulóink bizonyítványt kapnak. 

 

Művészeti iskolánk célja az egyetemes emberi kultúra, az európai műveltség, a nemzeti 

hagyományok értékeit, a kommunikáció művészi formáit sajátos eszközökkel megismertetni.  

 

Iskolánk különös gondot fordít arra, hogy Orosházán túl a peremkerületi, illetve a térség 

kisebb iskoláiban (pl. Nagyszénás, Csorvás, Csanádapáca, Pusztaföldvár, Gádoros) a 

városival egyenértékű alapfokú művészeti képzést nyújtson. 

EREDMÉNYEINK  

Intézményünk elkötelezett a minőségi munka iránt. A megyei versenyeken túl országos és 



nemzetközi megmérettetéseken is kiválóan teljesítenek növendékeink, kimagasló 

eredményeket érnek el.  
Iskolánk fontosnak tartja, hogy a kistérség településein is jelen legyen, és ott is ugyan azt a 

minőséget nyújtsa, mint a városi intézményben. 

Eredményeink közül különösen büszkék vagyunk e szép hivatásra elindított egykori 

növendékeinkre, de azokra is, akik amatőrként folytatják iskolánkból kikerülve azokat a 

művészeti tevékenységeket, melyeket nálunk alapoztak meg. Az iskola fennállása óta több 

száz növendéket vettek fel magasabb fokú zenei tanintézetbe. Legtöbbjük zenetanár, zenekari 

muzsikus lett, többen általános iskolai énektanárok, vagy a legmagasabb művészi képesítést 

megszerezve előadó-, vagy zenekari művészként, operaházi tagként, főiskolai tanárként 

működnek. 

Szakmai vonatkozásban elért eredményei és minden irányban kiváló teljesítményei alapján az 

intézmény 2007-ben elnyerte a Kiváló Művészetoktatási Intézmény címet. 

2010-ben a VOSZ Békés Megyei Szervezete az intézmény munkásságának elismeréseként 

közoktatásért kategóriában a Békés Megyei Príma Díjat az 55 éves orosházi Liszt Ferenc 

Alapfokú Művészeti Iskolának ítélte meg. 

2011-ben a Magyar Művészetoktatásért szakmai díjban részesült. 

 

AZ ISKOLA KÖZMŰVELŐDÉSI SZEREPE  
Az a felbecsülhetetlen jelentőségű hangversenyélet, ami Orosháza kulturális életének 

legtartalmasabb színvonalú művészi ágát jelentette, a zeneiskola indulásával kezdődött, és tart 

ez a mai napig. Felbecsülhetetlen iskolánk kultúraközvetítő szerepe Orosháza város, és a 

kistérség életében, hiszen mindennek az alapjait, ahogy egykoron, ma is a művészeti 

iskolában zajló nevelésben kell keresni.  

Meghatározó a szerepünk a város művészetkedvelő közönségének kinevelésében. Újabb és 

újabb generáció cseperedik fel nálunk, akiket „beoltunk” a művészetek szeretetével.  

A pedagógia munka mellet fontos, szép feladatként vettünk és veszünk részt Orosháza zenei 

életében. A művészeti iskola tanárai mindig tagjai vagy vezetői voltak a zenei együtteseknek, 

ellátták a kórusok zongorakíséretét. Sokszor szólistaként léptek fel társadalmi 

rendezvényeken, járták a környéket a TIT szervezte előadásokkal. Segítették az Országos 

Filharmónia bérleti előadásainak közönségszervezését, míg meg nem szűntek e 

hangversenyek. 

Évi több alkalommal viszünk kis hangversenyeket általános iskolákba, és óvodákba. 

Tanulóink és csoportjaink rendszeres szereplői a város kulturális eseményeinek, társadalmi 

ünnepségeken, kiállításokon szerepelnek, örömet szerezve ezzel a hallgatóságnak. 

Tanáraink közreműködnek a Petőfi Művelődési Kht-val közösen, a nagyközönségnek szóló 

„profi” hangversenyek szervezésében. 

Az áprilisban Tavaszi Fesztiválunkon iskolánk megmutatja teljes profilját. 

 

HAGYOMÁNYAINK  
A hagyományok ápolása mellett célunk, hogy arra építve új értékeket teremtsünk úgy, hogy 

az állandóság és a változás egyensúlyban maradjon. 

A művészeti iskola munkájába sok olyan rendezvényt építettünk be, melyek egyaránt 

szolgálják a zenei nevelés-oktatást, és egyben a város zenei életét is. 

Hagyományos rendezvényeink: 

 Évi két nagy növendékhangverseny I. és II. félévben (melyen iskolánk legjobb növendékei 

és együttesei szerepelnek) 

 Közreműködés a városi és saját karácsonyi hangversenyen 

 Október 1-jei zenei Világnapi megemlékezés 

 Rendhagyó énekóra ádvent jegyében- hangszeres zenével fűszerezett énekóra 



 Tavaszi Művészeti Fesztivál 

 Jótékonysági hangverseny, bevételét városi vagy országos célra adjuk 

 Volt növendékek hangversenye, melyen a már zenei pályát választott, szakközépiskolába 

járó növendékek mutatják be tudásukat 

 Farsangi koncert, melyen a komolyzenét párosítjuk a jókedvvel, humorral 

 „Zenél a család” rendezvény, melyen a zenét tanult szülők, rokonok  és gyermekeik alkotta 

együttesek produkcióinak  tapsolhatunk 

 „Művészeti Iskolai Napok” komplex bemutató szülőknek, kollégáknak, érdeklődőknek 

 Mikulás hangversenyek” az óvodákban, általános iskolákban 

 Hangszeres bemutató a leendő zeneiskolásoknak 

 Tanszaki „kis” hangversenyek a zeneiskolában 

 Tanévzáró bemutató és ünnepély 

 

A művészeti iskola alapfeladata: 

- általános és középiskolás tanulók zenei, táncos, képzőművész műveltségének 

megalapozása,  képességeik  fejlesztése, 

– a növendékek rendszeres zenehallgatásra nevelése, zenei ízlésük formálása, 

koncertlátogató közönség kinevelése, 

– a tanulók rendszeres, céltudatos és igényes munkára, hatékony gyakorlásra nevelése, 

– a társas muzsikálás, társas tánc megszerettetése, 

– a legtehetségesebb növendékek felkészítése szakirányú továbbtanulásra. 

 

 

A program megvalósítottnak tekintendő, amennyiben: 

 

– a megjelölt időszakban a művészeti iskola (a demográfiai változásoknak 

megfelelően) stabil növendéklétszámmal és célkitűzéseinek valamennyi pontjában 

eredményesen működik; 

– sajátos mutató a továbbképzős növendékek létszáma, mert arról tanúskodik, hogy a 

kisiskoláskorból kinövő növendékek – elhagyva már a külső kötelező erőt – saját döntésük 

alapján maradnak a zene közelében; 

– sikerül a zeneiskola legtehetségesebb növendékeit pályára állítani, s úgy kialakítani a 

szakközépiskola nevelési és oktatási profilját s egyéb feltételrendszerét, hogy az intézmény 

keretei között folytathassák e növendékek középfokú tanulmányaikat; 

– a megjelölt időszakban a növendékek szakmai képzettsége és általános műveltsége 

lehetővé teszi, hogy továbbtanulásukkal a térség zene- és tánc-és képzőművésztanár hiányán 

enyhítsenek; 

– a legtehetségesebb növendékek művészeti felsőoktatási intézményekben 

továbbtanulva a zenekari zenészek, kartáncosok, szólóhangszeresek vagy szólótáncosok, 

képzőművész pályáját választva viszik az egységesült Európába az ország, a megye, a város 

művészeti-kulturális életének jó hírét; 

– végül, de nem utolsó sorban, életüket a zenének , táncnak és képzőművésznek ajánló 

gyermekeink amellett, hogy magas színvonalon teljesítenek választott művészeti águkból, 

nem szigetelődnek el az életkorukban feltétlenül szükséges egyéb tevékenységektől sem, 

lehetőségük van a sportok és az informatika világával is megismerkedni. 

 

 



Meg kell találni a lehetőséget arra, hogy az iskola az elkövetkezendő időszakban 

növendékein keresztül a társadalom legszélesebb rétegeihez juttassa el a magas 

színvonalú zenei, táncos és képzőművész kultúrát, szolgálva ez által a növendékeknek 

adni is tudó és igyekvő, széles látókörű, önképzésre is képes polgárrá válását. 

 

 

Az intézmény igazgatója, a program benyújtója: 

 

Kőszegi-Németh József 

Megbízása érvényes: 2017. július 31-ig 

 

Az iskola székhelye és postacíme: 

 

5900 Orosháza, Vörösmarty u. 3/a 

                      tel: 06/68/412-658  

I. Az iskola képzési irányai: 

 

 

A zenei képzés három tanszakon folyik: 

– zongora, (magánének, szintetizátor) 

– vonós (hegedű, cselló, bőgő, gitár, népi hegedű, népi 

brácsa 

– fúvó: fafúvó (furulya, fuvola, klarinét, oboa, fagott, 

szaxofon népi furulya) szolfézs szolfézs előképző, 

zeneelmélet, zeneirodalom, 

      rézfúvó és ütő (trombita, harsona, tuba, tenorkürt,  kürt, 

ütő). 

Zeneiskolánkban két zenekar és egy kórus működik: 

– egy rézfúvó zenekar  

– egy vonószenekar 

 

Kamaraegyütteseink vannak ütő, fafúvó, vonós, zongora tanszakokon. 

 

Tanszakok a  2012 –ben és ezt követően beiratkozott növendékek számára:  

zeneművészet tanszakon: 291 

táncművészet tanszakon: 249 

Képzőművész tanszakon: 208 

 



A táncos olyan egyetemes műveltséggel, magas fokú mozgáskultúrával, technikai 

tudással és előadói képességekkel bíró szakember, aki alkalmas színpadi szóló- vagy 

kartáncosi feladatok igényes megvalósítására, előadására. 

 

A táncos tudása alapján képes tanulmányai folytatására táncművészeti főiskolán, illetve 

egyetemes műveltsége alapján más főiskolán vagy egyetemen. 

 

Egyebek 

Az iskola jellegénél fogva tehetséggondozó alapfeladatot vállalt fel, ezért működésének egyik 

differenciaspecifikuma a kiscsoportos és egyéni foglalkozások rendszere, mind szakmailag, 

mind nevelésileg, mind pedig azok esetében, akik intézményen belül kívánják választott 

főtárgyuktól eltérő úton kibontakoztatni képességeiket. 

Munkarendünk és tantestületünk is ezért alapvetően a célirányos rugalmasság jegyében 

alakult ki, illeszkedve a leghatékonyabb művészképzés igényeihez. 

 

 

II. Az iskola nevelési programja 

A tanulók speciális képességeinek csodálatos lehetősége a művészeti iskola, aki megérezte az 

alkotás örömét, ízét, nem tud szabadulni tőle. Művészetet ismerő, szerető, értő művelő 

gyerekek nevelése, a legtehetségesebbek szakirányú pályára való felkészítése a hangsúlyozott 

célja, de egyben segíti, kiegészíti az általánosan képző közoktatási intézmények munkáját.  

 

Ennek oka egyrészt az a társadalmi, szülői igény, hogy a gyerekek kapjanak tehetségüknek 

megfelelő képzést, másrészt az általános és középiskolák egyre kevésbé tudják felvállalni ezt 

a területet. Iskolánk ebbe a keletkezett résbe ékelődik be, biztosítva a tanulók szabadidejének 

kreatív, alkotó eltöltését, olyan érdeklődést indukálva, ami később – reményeink szerint – 

felnőtt korukban is megmarad. 

 

A művészetoktatási intézmények sajátos helyet foglalnak el a magyar közoktatás 

rendszerében mind nevelési-oktatási céljait, feladatait, módszereit, mind belső szerkezetét, 

mind partnerkapcsolatait tekintve.  

Az intézmény pedagógiai-művelődési programja rögzíti azon oktatási-nevelési céljainkat, 

feladatainkat, a működés azon elemeit, melyet az iskolahasználók /szülők, diákok, partnerek/ 

igényei alapján nevelőtestületünk a legfontosabbnak tart.  

 

Az iskola földrajzi működési területe – pedagógiai környezete 

A Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola a város egyetlen alapfokú művészetoktatási 

intézménye és a megye második legnagyobb zeneiskolája, mely több mint 55 éves, nagy 

sikerekkel gazdagított múltra tekinthet vissza, s igen eredményes a jelene is. 

Az eredményes jelen azt jelenti, hogy szinte valamennyi Magyarországon engedéllyel 

rendelkező zenei tanszak működik, tantestületünk jól képzett és gyakran fellépő tanárokból 

tevődik össze, s a növendéklétszám (az általános demográfiai hullámvölgynek ellentmondva) 

stabil. 



Visszatérő, mondhatni tradicionális a zeneiskola „közönsége”, s ez már önmagában is 

elegendő lenne egy önmagára valamit is adó városi zeneiskolának, mely a polgárnevelés 

feladatát is felvállalja. Azonban ezen felül – talán épp ezért – látni kell, hogy egyre több 

alakuló zenekarunk lesz megyeszerte keresett fellépő, s majdnem minden esztendőben  

választják a művészpályát zeneiskolásaink közül. 

 

Olyan emberi, művészi és tradícióbeli értékek halmozódtak fel a zeneiskolában, melynek 

érintetlen megőrzése, élni hagyása a legfőbb feladat.  

 

Iskolánk jellegénél fogva sajátos pedagógiai környezetből gyűjti növendékeit.   

Ma már szinte minden megyében van középfokú művészeti szakképzést folytató intézmény, 

Orosháza városban mégis különlegesen nagy kihívással kell szembenéznie a 

növendékgyűjtésnél a iskolánknak. 

 

Növendékeinket elsősorban nem általános iskolai tanulmányi eredményeik alapján, hanem 

zenei, táncos vagy képzőművész tehetségük és elhivatottságuk szerint vesszük fel.  

Sajnos az elmúlt négy-öt esztendőben drámai módon megnőtt a csonka családban élő és/vagy 

a nagyon nehéz körülmények közül hozzánk érkezők száma. 

Ez a tény már csak azért is fenyegető, mert a tehetséget nem a szerencsés vagy a kevésbé jó 

sors szerint mérik. Sok ígéretes adottságú és megfelelően elszánt gyereknek kell lemondania e 

költséges, idő- és energiaigényes pályáról, érezve bár a legnagyobb vonzalmat a zene , a tánc, 

a képzőművészet iránt, s kénytelen hamarabb és jobban fizető szakmát tanulni. 

 

 

III.  

1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, pedagógiai 

alapelvei, feladatai, eszközei, eljárásai 
 

E fejezeten belül fogalmazzuk meg azokat az alapvető szakmai, pedagógiai elveket, értékeket, 

melyeket a nevelőtestület, az iskolahasználók intézményünk legfontosabb céljainak tartanak.  

KÜLDETÉSNYILATKOZAT  

 

„Minden gyermek művész.  

A gond csak az, hogyan maradjon művész felnőtt korában is.” 

(Pablo Picasso) 

 

A művészeti iskolánk lehetőséget teremt arra, hogy növendékeink a művészetet a 

művészetek által nem egymástól elkülönítve, hanem egymásra hivatkozva tudják 

megismerni. Tevékenység centrikus, hiszen az alkotói aktivitást, az önkifejezést helyezi 

előtérbe. Alapelve, hogy mindenki ügyes valamiben és mindenki egyformán fontos, ezzel 

esélyegyenlőséget teremt tanulói számára. A művészeti nevelés, mint a legtöbb ember 

számára elérhető eszköz Orosházán is hozzájárul a gyermekek és a fiatalok a 

személyiségének, erkölcsi értékrendjének megszilárdulásához. 



Szeretnénk a művészetoktatás eszközeivel minden hozzánk érkező, csillogó szemű, kíváncsi 

gyermeket mélyen érző, pozitív gondolkodású, fejlett erkölcsű, művelt felnőttként útjára 

bocsátani.  

Az iskola elkötelezett az értékközvetítésre, szellemi, zenei, művészeti örökségünk 

őrzésére és továbbadására. 

Nevelünk, a jövőnek, a jövőért. 

A művészeti nevelés lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, 

népi hagyományok, értékek átadására, és az értékmegőrzés formáinak kialakítására.  

Iskolánkban alapvetően nem művészképzés folyik, hanem a zene- és társművészetek iránti 

szeretet, befogadó készség fejlesztése. A kulturális események, műsorok számának növelése a 

felnövekvő nemzedék kulturális nevelését alapozza meg. Közösségformáló programjaink 

lehetőséget nyújthatnak egy mainál erősebb nemzeti öntudat kialakítására. 

A művészeti nevelés legfőbb célja nem kizárólagosan a hivatásos művészek nevelése, hanem 

az egészen fiatal gyermekek lelki egészségre való tanítása, érzelmi és közösségi kultúrájának 

erősítése.  

A művészeteken keresztül értékrendszereket, hagyományokat és hitet közvetítünk. 

Iskolánk célja a művészetek által megalapozni, és formálni a felnövekvő nemzedék 

érzelmi és erkölcsi nevelését, segíteni nemzeti identitásunk, szellemi örökségünk 

megőrzését. 

Egyre nagyobb szükség van közösségekre, ahol a gyermeket elfogadják, segítik, ahol 

hasznosnak érezheti magát, ahol a közös munka örömét megtapasztalhatja, ahol 

kapaszkodókra talál a bajban, lelkierőre a megpróbáltatásokban. 

Az értékes művészetekkel való aktív foglakozás örömforrás, életre szóló belső erőtartalék. A 

gyermeknek emellett a különböző együttesekben, közösségi élményben lehet része. 

Iskolánk minőséget, családias légkört kínál a gyermekek szabadidejének eltöltésére. Mi a 

művészeti iskolában közösséget építünk, ahol mindenkinek megvan a helye, a feladata, ahol 

lehetőséget biztosítunk a fejlődésre, ahol a kitartó munka a legértékesebb, ahol a közösséghez 

tartozás felelősséggel is jár.  

 

Iskolánk elkötelezett a gyermekközpontúság, az esztétikai és erkölcsi értékek közvetítése 

mellett. A művészetoktatáson - mint az érzelmi nevelés egyik alapján - keresztül 

formálni a gyermekek erkölcsi értékeinek kialakulását, megőrizni nemzeti identitását. 

Az esztétikai, vagy szűkebben értelmezve művészeti nevelés az élet lényegéhez való 

közeledés, az „emberi minőség” létrehozása, kitágítása. Ma csak a sokoldalú, az új 

befogadására fogékony ember képes arra, hogy megállja helyét a világban. Célunk, hogy 

gyermekeink életében, céljaiban a pozitív gondolkozásmód, jövőkép alakuljon ki, mely 

csak a test és a lélek harmonikus együttlétével lehetséges. Ehhez viszont 

elengedhetetlenül fontos a művészetek iránti nyitottság, a gyermeki kíváncsiság 

folyamatos ébrentartása. Az intézményi és a tradicionális hagyományaink, értékeink 

megóvása, továbbvitele fontos feladatunk ebben az értékvesztett világban. Az évezredek alatt 

felhalmozódott kincseket bűn eldobni, meg kell tartani, és mellé kell tenni az újakat. 

„Művészet és ifjúság. Ha nem hinnénk, ha nem tudnánk, hogy a művészet művelése és 

élvezete von be minket az Emberiségbe, avat minket egyenként véletlenszerű egyediségünk 

ellenére Emberré, akkor az ifjúság fogalma nem jelentene semmi ahhoz hasonlót, amit ma 

jelent: lehetőségeket, kibontakozást és a megérkezés bizodalmát.”  (Bálványosi Huba) 

A művészeti iskola folyamatosan él e normák szerint. 

Az alapfokú művészeti nevelés feltárja a művészet megörökítő, átörökítő szerepét, megérteti, 

hogy az alkotás a legértékesebb emberi alapképesség.  

1. 1. Az iskola célrendszere 



Iskolánk előnyként és nagy lehetőségként értékeli, hogy az alap- és középfokú zeneoktatás 

egy intézmény keretei között, egy tantestület vezetésével mehet végbe. 

A iskolánk önálló célja és feladatai: 

– Az érzelmi és esztétikai nevelés eszközeivel hozzájárul a sokoldalú személyiség 

kialakításához. 

– A művészeti iskola feladata a hangszeres zenei-táncos-képzőművész műveltség 

megalapozása és fejlesztése. Úgy kell fejleszteni tanulóink többségének tudását, hogy 

képesek legyenek az amatőr muzsikálásra kamaraegyüttesben vagy zenekarban, 

tánccsoportban.  Az átlagosnál jobb képességű és a zenét, táncot, képzőművészetet 

élethivatásul választó növendékeket fel kell készíteni a középfokú művészeti 

tanulmányokra. 

– A zeneiskola rendszerezett ismereteket ad. Megtanítja tanulóit a zenei írásra, 

olvasásra, rávezeti őket a zene logikájára, a formai összefüggésekre. A tanulók 

megismerkednek a főbb zenei stílusokkal, azok sajátosságaival, a zenetörténeti 

összefüggéseivel és más művészetekkel való kapcsolatával. Táncos és rajzos 

növendékeit megismerteti a szak szépségeivel. A művészeti iskola ösztönzi a 

növendékeket életkoruknak megfelelő zenei, táncos, képzőművész tárgyú könyvek 

elolvasására, filmművészeti alkotások elemző befogadására. 

– A zeneiskola fejleszti a tanulók zenei képességeit, hallásukat, ritmusérzéküket, 

stílusérzéküket, kibontakoztatja zenei fantáziájukat és improvizációs készségüket, 

érzékenységüket a dinamika és a hangszín különbségeire. 

– A zeneiskola az értékes zene szeretetére nevel, ösztönzi tanulóit a rendszeres 

hangverseny-látogatásra. A muzsika erejével szoktatja tanulóit a rendszeres, céltudatos 

és gazdaságos munkára. 

–  

Az iskola felkészít az alapműveltségi vizsgára, de nem szervez alapműveltségi vizsgát. 

Iskolánk összetett iskola, de egységesen megfogalmazható programja: 

Olyan, a magyar és az európai kultúrát szerkezetében ismerő, azt 

áttekinteni tudó növendékeket kívánunk kibocsátani, akik képesek 

megérteni (nyelvileg és érzelmileg) és elfogadni a közölt kulturális 

tartalmakat, valamint a korukhoz képest legmagasabb szinten tudnak 

értéket választani, azt artikulálni és közvetíteni különböző kifejezési 

formákban. 

 

1.2. Pedagógiai alapelvek e célok érdekében: 

A küldetésnyilatkozatban megfogalmazott értékeknek, illetve az iskola felé irányuló 

elvárásoknak megfelelően határoztuk meg a legfontosabb értékeket, pedagógiai alapelveket:  

 Kiemelt alapelv: személyiségfejlesztés, a művészi tehetség kibontakoztatása 

 Pedagógiai-művelődési munkánkban, egészséges arányban ötvözzük a 

képességfejlesztő és a produkcióközpontú művészeti nevelést. 

 Egyformán lényegesnek tartjuk mindkettőt, hiszen csak megfelelő képességfejlesztés 

után lehet sikerélményt nyújtó produkciót létrehozni.  

 

Az összetett iskola valamennyi ágára és tagozatára közösen érvényes a fent kiemelt betűkkel 

szedett szöveg. 

Ennek elérését megcélozva a következő pedagógiai alapelveket priorizálja tantestületünk: 



– következetes és pontos munkára tanítás, 

– önmagunkkal szembeni kérlelhetetlen igényesség kialakítása, 

– helyes önértékelés igényének, 

– helyes értékítélet kialakítása másokkal szemben,  

– általános műveltség iránti igény felkeltése, 

– a növendék szakmai és emberi igényességének kialakítása önmaga és a környezete 

felé. 

Mindenképpen döntő fontosságú a mester-tanítvány kapcsolat lehető leghasznosabb 

kiteljesítése és élni az ezúton – csak a művészetoktatásban rejlő – példaadási lehetőséggel és 

kötelességgel.  

 

– az órák pontos megtartása, felkészülten és (lehetőleg) a zenéhez, tánchoz, 

képzőművészethez méltó pozitív hangulatban, 

– törekvés a tanult hangszer, tánc figurációk és annak irodalmának egyre behatóbb 

megismerésére, 

– fellépési kihívások folyamatos biztosítása a tanszaki hangversenyeken,tánc és 

képzőművész  bemutatókon, meghallgatásokon, 

– lehetőség szerint a tanárral közös koncertlátogatások, kiállítások megszervezése 

(példaadás e tekintetben), 

– bevezetés a kamarazenélés világába, 

a legtehetségesebb növendékek felkészítése és elkísérése a különböző zenei, tánc és 

képzőművész  versenyekre, 

– a pályára készülő növendékek felkészítése szakmailag és pszichikailag a felvételire. 

- törekvés az általános iskolákból hozott tudás mihamarabbi kiegyenlítésére (pozitív 

tartományban), 

- törekvés az esetlegesen fel nem tárt, korábbi időszakból hozott sérülések, 

képességhiányok feltárására, ezek kiküszöbölésére annak érdekében, hogy a 

növendékek művészeti tanulmányaikat akadálymentesen folytathassák, 

- a magyar és egyetemes kultúra kiemelkedő irányzatainak, személyiségeinek 

összefüggő megismertetése, a párhuzamok bemutatása, 

- az oktatott művészeti ág beható, lényegre törő és alkotó módon történő tanítása, 

figyelemmel az egyén képességeire és személyiségvonásaira, 

- igény és elkötelezettség kialakítása a humán műveltség felé,  

- a művészeti iskolában eltöltött idő alatt a művészet iránti alázat és az ennek megfelelő 

viselkedés megismertetése, elfogadtatása és kialakítása. 

 

 

2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai feladatai, eszközei, 

eljárásai. 

Megismertetni az egyes művészeti szakterületek alapvető ismeretanyagát és technikáit. Az 

eredményes oktatást meg kell, hogy előzze a gyermek egyéni képességeinek alapos 

megismerése.  

- Oktató-nevelőmunkánk alapozza meg az önkifejezés, az alkotó fantázia 

kibontakozását,  fejlessze a tanulók improvizációs készségét.  



- A szociális hátrányok kompenzálása, az esélyegyenlőség biztosítása. Sok tanuló 

számára  éppen a művészeti tevékenység fejlesztése az egyetlen kitörési pont. /roma 

tanulók, a város  külterületén élő tanulók/ 

- Minden tanuló ismerje meg nemzeti művészeti kultúránk értékeit, ennek révén 

szélesítjük a  nemzeti önismeretet. Nevelésünk ösztönözzön a szűkebb és tágabb 

környezet művészeti  emlékeinek, hagyományainak feltáró és ápoló egyéni és 

közösségi tevékenységére.  

- A tanulók ismerjék meg az európai és egyetemes emberi művészeti kultúra 

legjellemzőbb,  legnagyobb hatású eredményeit.  

- A tanulók váljanak érzékennyé környezetük esztétikai állapota iránt. Az intézmény 

jelenlegi  állapota ezt a törekvésünket segíti. Megkövetelhetjük a rendet, tisztaságot, 

 megakadályozhatjuk a szándékos rongálást. 

- Munkánk során – erre intézményszerkezetünk jó lehetőséget ad - törekednünk kell a 

 társművészetekkel való együttműködésre, kapcsolattartásra. 

- A hatékony személyiségfejlesztés érdekében rendkívül fontos, hogy a művészeti iskola 

pedagógiai együttműködést alakítson ki a tanuló közismereti iskolájával, annak 

pedagógusaival, de elsősorban a szülőkkel.  

- törekvés arra, hogy az iskola a lehető legjobban képzett és pedagógiailag is 

legalkalmasabb tanárokkal folytathassa magas színvonalú munkáját, 

 ezt egyrészt az intézmény technikai felszereltségének folyamatos, a külső és belső 

lehetőségeket (pályázatok stb.) maximálisan kihasználó fejlesztésével elősegíteni,  

- belső információs csatornák folyamatos nyitva tartásával, s minden egyéb 

rendelkezésre álló eszközzel biztosítani a jó tantestületi légkört, ahová szívesen 

jönnének új kollégák tanítani, 

 - minden lehetséges eszközzel ösztönözni a tanszaki hangversenyeken és hivatalos 

meghallgatásokon kívüli minél gyakoribb fellépéseket, függetlenül attól, hogy szakmai  

pályára készülő, vagy csak műkedvelő növendékekről van szó, 

- Hangszer- tánc és képzőművész  bemutatók tartása óvodásoknak és előképzősöknek, 

- a zenetanárok egyéni és kamarazenei fellépéseinek elősegítése és ösztönzése, 

- órakereteken belül lehetőség biztosítása a versenyre és egyéb megmérettetésre történő 

felkészítésre, 

 

- kapcsolattartás a megye más alapfokú művészetoktatási intézményeivel és általános 

iskolákkal annak érdekében, hogy a legfelkészültebb növendékek válasszák 

iskolánkat. 

- rendszeres, és lehetőleg az iskola mellett működő alapítvány támogatásával, 

finanszírozott koncert és táncelőadás, színház és képzőművészeti vagy népművészeti 

kiállítások látogatása,  

- kapcsolattartás hasonló profilú iskolákkal bel- és külföldön. 

- Pedagógiai tevékenységünk, oktató-nevelő munkánk alapvető célja 

meggyőződésünkből  fakadóan és a törvényességi előírásokkal összhangban, hogy 

biztosítsuk intézményünkben a  szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének 

teljes körű érvényesülését.  

 

2.1. Céljaink, feladataink: 



 

Alapvető cél, hogy az iskola folyamatosan „termelje” saját növendékeiből saját 

tantestületét. 

- az esélyteremtést támogató lépések megvalósítása az iskolánkban tanuló hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű növendékek hátrányinak kompenzálása és az 

esélyegyenlőség előmozdítása érdekében, 

 - a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésének biztosítása, elfogadóbb,  

  toleránsabb hátteret biztosítva ezzel számukra, 

- a tanulási, beilleszkedési gondokkal küzdő gyermekeket bevezetése a közösségi életbe, 

 elősegítve ezzel a társadalmi integrációjukat, 

- oktató-nevelő munkánkban a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének 

 teljes körű érvényesülésének biztosítása, 

- olyan pedagógiai tevékenységrendszert és iskolai légkör kialakítása, amely kizárja 

annak lehetőségét, hogy bármely növendékünk bőrszíne, neme, vallása, nemzeti és 

etnikai hovatartozása miatt kitaszított helyzetbe kerüljön, 

 - olyan pedagógiai tevékenységrendszert és iskolai légkör kialakítása, mely biztosítja az 

esélyteremtést az intézményünkben tanuló hátrányos helyzetű és halmozottan 

hátrányos helyzetű növendékek hátrányainak kompenzálása és az esélyegyenlőség 

  megteremtése érdekében. 

 

2.1.1.  ZENEMŰVÉSZETI KÉPZÉS  
Célja: 

A zenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek zenei 

képességének fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok 

megszerzését és gyakorlását. 

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

hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására. 

Lehetőséget ad a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai 

készségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység 

tudatosítására. 

A zeneoktatás a különböző zenei műfajok sajátosságait, a művészi megjelenítés 

módjait ismerteti meg a tanulókkal. A hangszerjátékra, a zene alkalmazására és 

befogadására készít fel. 

Feladata: 

- A zenei műveltség megalapozása és fejlesztése.  

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

fogékonyság a  dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória és 

fantázia, előadói és manuális készség, a zenei karakterek iránti érzékenység 

kialakítása). 

- A zenei olvasás és írás alapfokot meghaladó készségének megalapozása és 

 kifejlesztése. 

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

 kreativitás kialakítása. 

- Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség átadása. 

- A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a forma összefüggéseinek 

 megismertetése. 



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

zenéjének, a zene történetének és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek 

megismertetése. 

- A kortárs zene befogadására nevelés. 

- A tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése. 

- Az értékes zene megszerettetése. A növendék zenei ízlésének formálása. 

- A tanulók életkorának megfelelő zenei tárgyú könyvek, ismeretterjesztő művek 

olvasására való ösztönzés. A társművészetek iránti nyitottság kialakítása. 

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

- Tehetséggondozás. 

- A zenei pályát választó növendékek felkészítése szakirányú továbbtanulásra. 

- A növendékek rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra 

 nevelése. 

- A tanuló aktív társas muzsikálásra nevelése. 

- Közreműködés az egyéb intézmények kulturális rendezvényein. 

- Az amatőr zenekarokban, kamaraegyüttesekben, kórusban történő aktív részvételre 

 való előkészítés, ösztönzés. 

- Cserekapcsolatok létesítése hazai - és lehetőség szerint - külföldi zeneoktatási 

 intézményekkel. 

 

2.1.2.  KÉPZŐMŰVÉSZETI KÉPZÉS  
Célja: 

A képző-és iparművészet oktatás-nevelés lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység - 

nyitottság, igényesség, ízlés, erkölcsi fogékonyság - alakítása mellett a látás 

kiművelésére és tudatosítására, bővítve a képi műveltséget, a képi emlékezetet és 

képzeletet. 

Ráirányítja a tanuló figyelmét az emberi és a természeti környezet esztétikumára, 

szépségére. 

Megismerteti az egyetemes emberi kultúra, az európai műveltség, a nemzeti 

hagyományok értékeit, az értékmegőrzés formáit. 

Megismerteti a kommunikáció művészi formáit, a képző - és iparművészet műfaji 

sajátosságait. 

Ösztönzést ad a tanulóknak az önkifejezés eszköztárának gazdagítására és felkészíti a 

tanult művészi kifejező eszközök alkalmazására. 

 

Feladata: 

Felkészítse a tanulót: 

- a látvány megfigyelésére, értelmezésére, analízisére 

- a vizuális információk, közlemények megértésére 

- a képi gondolkodásra, a vizuális absztrakciókra  

- a tapasztalat, képzelet, emlékezet utáni ábrázolásra 

- a legfontosabb kifejezési eszközök, kompozíciós eljárások ismertetése 

- a kifejezési eljárások használatára 

- az élmények, gondolatok, érzelmek vizuális kifejezésére 

- a képi nyelv kifejezési szándék szerinti megválasztására 

- a média által közvetített üzenetek befogadására, értelmezésére 

- a vizuális önkifejezésre, alkotásra 

- tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére 

- tervezésre, konstruálásra 

- a kifejezési technikák, a tárgykultúra anyagainak ismertetése 



- eszközhasználatra, anyagalakításra 

- a baleset - és munkavédelmi előírások betartására 

- tárgykészítésre, környezetformálásra 

- a kézműves tevékenységek gyakorlására 

- a jelentés, az esztétikum felismerésére, értelmezésére  

- a rendeltetés - a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggéseinek felfedezésére 

- a mindennapok, a természet szépségének, a művészetek, a műalkotások befogadására 

- a vizuális művészetek, a környezet - és tárgykultúra megismerésére 

- a műelemzési eljárások alkalmazására 

Tegye lehetővé: 

- a néphagyomány, a népi kultúra élményszerű megismerését 

Alakítsa ki a tanulóban: 

- az esztétikum iránti igényt, 

- az esztétikai élményképességet, 

- az alkotó magatartást és ehhez tartozó pozitív beállítódásokat, szokásokat. 

Fejlessze a teremtő képzeletet és az improvizációs készséget. 

A vizuális művészeti oktatás megismerteti a tanulókkal az adott művészeti ág műfaji 

sajátosságait, a művészi kommunikáció megjelenítési módjait. A képzés célja az is, hogy a 

múlt értékeit megszerettesse, és tovább éltesse, segítsen a hagyománytisztelet 

megteremtésében. 

 

A képző– és iparművészeti ág sajátosságai:  

- tevékenységközpontúság – a tanulók a vizuális tananyagtartalmakat, feladatokat 

gyakorlati, tapasztalati módon, különböző tevékenységek által, komplex témákba 

ágyazottan dolgozzák fel, amelyben a cselekvésből származó tapasztalat adja a tanulás 

alapját, 

- feladattudatosság – egy témával, témakörrel való hosszabb idejű elmélyült 

foglalkozás, mely elősegíti a tanulók türelmének, kitartásának fejlődését,  

- alkotói magatartás – amelyben fontos szerepet kap a nyitottság, az egyéni látásmód, a 

lényegkiemelés, a problémaérzékenység és problémamegoldás képessége, 

- komplexitás – amely átjárhatóságot biztosít a képző– és iparművészeti, a népművészeti 

és médiaművészeti területek között, illetve az egyéb művészeti ágak között, 

- folyamatszerűség az egyes feladatok végig vitelében és a szervesen kapcsolódó, 

egymásra épülő feladatsorokban, projektekben, 

- kreatív cselekvőképesség, melynek fontos részterülete a kísérletező kedv, bátorság, 

lényeglátás, szituativitás, döntésképesség, nézőpontváltás, sorrendmódosítás, 

- interaktivitás és együttműködési készség, mely feltételezi a személyközi kapcsolatok 

 aktivitását, a kooperációt és innovációt, 

- tanulók önkifejezési készségének kialakítása és mélyítése a személyre szabott 

feladatok, egyéni korrektúra megvalósulása révén,  

- szociális érzékenység és empátia, az én– tudatosság, önszabályozás és önállóság 

fejlesztése. 

 

2.1.3.  SZÍNMŰVÉSZETI KÉPZÉS  
Célrendszere és funkciói 

Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó színházi nevelés – figyelembe véve a tanulók 

érdeklődését, életkori sajátosságait, előzetes színházi–dramatikus tapasztalatait – lehetőséget 

biztosít a színművészet iránt vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére; ismereteik 

gyarapítására, művészeti kifejező készségeik kialakítására és fejlesztésére, a művészeti 



szakterületen való jártasság megszerzésére és gyakorlására, illetve felkészít a művészeti 

alapvizsgára és záróvizsgára. 

A képzés lehetővé teszi a színművészet területén:  

- A tanulók számára önmaguk tudatos megfigyelését 

- Az önértékelést annak érdekében, hogy képessé váljanak saját eredményeik 

felismerésére és azok színházi munka során történő alkalmazására 

- Az önkifejezést, a közös alkotómunka örömteli együttlétének megtapasztalását 

- Az élet más területein elsajátított tanulói ismeretek, készségek, attitűdök színjátékban 

 való alkalmazását 

- Drámával és színházzal kapcsolatos tanulói aktív szókincs bővítését 

- Színházi előadások egyéni vagy csoportos készítését, illetve mások által bemutatott 

 produkciók megtekintését, értelmezését 

- Változatos dramatikus tevékenységformákban való részvételt 

- Az alapvető dramatikus technikák és a színházi konvenciók megismerését, 

 alkalmazását  differenciált feladatokban 

- A színházi–drámai formával való kísérletezést, a színpadi megjelenítés jellemzőinek 

megismerését 

- A színjáték kulturális hagyományainak megismerését 

- A színjátéknak, mint művészi kommunikációs formának a megtapasztalását. 

 

2.1.4. Táncművészeti Képzés 
Célja: 

Lehetőséget nyújt a tanulók mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának sokirányú 

fejlesztésére, fizikai állóképességének, ügyességének, cselekvő biztonságának, 

ritmusérzékének, hallásának, tér- és formaérzékének fejlesztésére, gazdagítására. 

Egészséges életmódra, magabiztosságra, határozottságra, érzelmi nyitottságra neveli. 

Hozzájárul, hogy a tanulók személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó 

tevékenység és a művészetek iránt. Kibontakoztatja a tanulók kreativitását, 

improvizációs képességét, készségét. 

A táncművészeti nevelés alkalmat ad a táncművészet különböző műfajai iránt 

érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző 

művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. A tanulók 

érdeklődésére, tapasztalataira, folyamatos technikai fejlődésére építve gyarapítja 

ismereteiket, fejleszti képességeiket és alakítja készségeiket. Képességeiktől és 

szorgalmuktól függően fejleszthetik tánctechnikai, előadói műveltségüket és különféle 

szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot. 

A táncművészeti oktatás célja, hogy felkészítse és irányítsa a tehetséges tanulókat a 

táncművészeti pályára, illetve az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. A múlt és 

jelen hagyományainak és táncművészeti értékeinek megismertetésével, 

megszerettetésével lehetőséget teremt a tanulók számára életkoruknak megfelelő 

táncművészeti kultúra, műveltség megszerzésére. 

Feladata: 

Fejlessze: 

- a gyerekek és fiatalok mozgáskultúráját, 

- a testi-lelki állóképességét, 

- a kapcsolatteremtő képességét 

Neveljen: 

- egészséges, jó tartású, jó mozgású tanulókat, 

- a táncművészetet értő közönséget, 

- táncot szerető fiatalokat. 



Készítsen fel: 

- a szakirányú továbbtanulásra. 

Az alapfokú táncképzésnek nem célja a hivatásos és versenytáncos képzés, de célja a 

tehetséges tanulók pályára irányítása, valamint az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra 

ösztönzése. 

 

Az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó akcióterv 

- Meg kell tervezni az országos kompetenciamérés eredményeinek rendszeres és 

 szakszerű  elemzésének intézményi szintű gyakorlatát. 

- Meg kell szervezni a sajátos nevelési igényű tanulók szakértői vizsgálatát és 

 felülvizsgálatát,  illetve a szakértői javaslatok elemzését. 

- Ki kell dolgozni a halmozottan hátrányos helyzetű növendékek teljes körű 

 felkutatásának  módszereit. 

- Ha szükséges, felül kell vizsgálni az országos átlagot meghaladó arányú 

 évfolyamismétlés  okait és a magántanulói státuszok indokoltságát. 

 

       Monitoring 

 

Az intézmény évente kötelezően esélyegyenlőségi monitoring jelentésben számol be a 

fenntartónak, melynek fő tartalmi elemei a következők: 

 Az intézményt, a hátrányos helyzetű gyermekeket érintő programok és 

tevékenységek, valamint az őket érintő főbb intézményi változások bemutatása. 

 Beszámoló az intézményi program keretében elfogadott akcióterv 

végrehajtásáról, az akciótervben meghatározott feladatok elvégzéséről. 

 Tájékoztatás a tárgyévben beadott, intézményi esélyegyenlőség megsértésével 

kapcsolatos szülői/gondviselői panaszokról, a panasztételi eljárások 

eredményeiről. 

 A következő időszakra vonatkozó intézményi program alapelveinek és cselekvési 

irányainak meghatározása. 

 

Az esélyegyenlőség megsértésének megállapítása esetén az intézmény köteles az 

esélyegyenlőséget sértő intézkedést, programot vagy állapotot megszüntetni. Ezért a 

felelősség az intézmény vezetőjét terheli. 

 

 

3. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

 

Oktató-nevelő munkánk egyik fő területe az általános emberi és társadalmi értékek 

továbbadása. Nevelni csak megfelelő értékrend kialakításával lehet. 

Legfontosabb követendő értékek: 

Harmonikus, kiegyensúlyozott emberré nevelés 

- Önismeret, önművelés, önállóságra nevelés, felelősségvállalás, felelősség 

önmagunkért és másokért, önfegyelem 



Társas kapcsolatokra vonatkozó értékek: Tiszteletadás, tisztesség, szolidaritás, szeretet, 

tolerancia, egymás segítése, egymás iránti türelem, együttérzés képesség. 

Eredményre törekvés: 

- Szellemi igényesség, szorgalom, kitartás, munkaszeretet 

Emberi társadalom és világkép 

- hazaszeretet, a magyar és más népek kultúrájának megbecsülése 

- humanizmus, nyitottság és tolerancia más népekkel szemben, mások jogainak 

tiszteletben tartása 

Iskolánk irányultsága, s az ennek megfelelő szervezeti keretei a lehető legszélesebb körben és 

egyedülálló módon teszik lehetővé a személyiségfejlesztést, valamint a különböző 

magatartászavarok okainak feltárását, ezek – lehetőség szerinti – megoldását. 

E különleges és iskola specifikus helyzet: a mester-tanítvány viszony, mely első sorban az 

egyéni oktatás kereteit tölti ki. 

 

Az alapfokú művészetoktatás egyik kifejezett és megfogalmazott célja a fenti feladatok és 

problémák megoldásának elősegítése. 

Általában már egyfajta pozitív irányultságot igazol mind a szülői ház, mind a tanuló részéről, 

hogy a nem kötelező, de igen sok fáradsággal járóművészeti iskolai elfoglaltságot még 

vállalják. 

Mivel ez nem kötelező, rendkívül ritkán találkozunk magatartási problémákkal ezen a szinten. 

A személyiségfejlesztés azonban kiemelt feladattá lépett elő az alapfokú művészetoktatásban, 

s mindenekelőtt feltételezi a kapcsolattartást a gyerek általános iskolájával és a szülőkkel.  

A beszélgetés minden zeneiskolai órának épp oly fontos eleme a diákkal, mint – felszínre 

jövő probléma esetén – a szülővel vagy az iskolával. Igen gyakran fordul elő épp egy-egy jó 

mester-tanítvány viszonynál, hogy a zeneiskolai egyéni órákon, a művészet lélekfeltáró 

erejének közelében oldódik fel a gyerek lelkében egy régen takargatott feszültség, számára 

eddig megoldhatatlan probléma. 

Ügyelve a megfelelő keretek közötti megmaradásra, s arra, hogy személyiségi jogokat 

érintőlegesen se sértsen, minden zene-tánc és képzőművész tanárnak emberi és pedagógusi 

kötelessége a muzsika, a tánc, a képzőművészet adta ilyen lehetőséggel és felelősséggel 

számolni. A főtárgytanár óhatatlanul is kiemelkedő szerepet tölt be a kamaszkorú, s az életre 

készülő tanítványok életében. 

Rendkívüli jelentősége van e téren a tanárok megválasztásának, viselkedésének, életképének, 

tartásának, általános hangulatának. 

A főtárgy tanárok is kiemelten fontosnak tartják a tanulókkal személyes kapcsolatuk 

fenntartását, ápolását. 

 

 

4. Közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével 

kapcsolatos feladatok  

 

Tantestületünk magáénak vallja pedagógiai munkájában a következőket 

 A művészet szolgálat és nem önmagáért való. 



 A művészet értékeket szolgál és véd, mely tiszteletteljes elfogadása nélkül nem élhet 

egy társadalom egyensúlyozottan, egészségesen. 

 A művészeti nevelés legfőbb célja nem a hivatásos művészek nevelése, hanem az 

egészen fiatal gyermekek lelki egészségre való nevelése, érzelmi és közösségi 

kultúrájának erősítése, az egyén lelki és társadalmi békéjének biztosítása. 

Intézményünkben az önállóság és a csapatmunka folyamatos és érzékeny összehangolása 

elengedhetetlen, mivel a zenei nevelés hangsúlyozottan egyéni, a társművészeti oktatás pedig 

csoportos foglalkozások keretein belül folyik. Együtteseinkben pedig (zenekar, kórus, tánc, 

színjátszás, kézművesség,) az egyén és közösség a játékosság és fegyelmezettség a szabadság 

és fantázia folyamatos összhangja a mi világunk. 

A zeneiskola nevelő hatása elsődlegesen épp a zene által biztosított eszközök által nyilvánul 

meg. 

Ebből a szempontból kiemelten fontosnak tartjuk a kamaramuzsikálás és zenekari zenélés 

minden – iskolánk keretei között lehetséges – formájának működtetését. A tánc és 

képzőművész szak különös jelentőséget nyer a közösségek kialakításának nevelőtestület 

részéről történő segítő támogatása, azok fenntartásának és működtetésének lehetővé tétele.  

 

Ezek módjai: 

Zenész, tánc, képzőművész tanszakok előadásainak szervezése és megtartásának 

hagyománnyá tétele, 

kamarazene és kamara táncegyüttes működtetése, számukra gyakori fellépési lehetőség 

biztosítása, 

közös koncert, színházi előadás és tárlatlátogatások, lehetőség szerint havi 

rendszerességgel, 

az iskolai énekkarok és zenekarok működési feltételeinek biztosítása, azok munkájában 

való tanulói részvétel hangsúlyozása, 

külső fellépések alkalmával annak biztosítása, hogy minél több tanár és diáktárs el tudja 

kísérni a fellépőt, 

 

Tanulóink szélesebb értelemben vett közösségi (ember, a természet része) és 

identitástudatát  (magyar, európai, zenész, táncos) fejlesztik: 

nemzeti ünnepek hozzájuk és életkorukhoz leginkább közelálló formában történő 

megünneplése, 

rendszeres és ünnepi keretek közti, aktív megemlékezés a zene és a tánc világnapján, nagy 

magyar zeneszerzőink, Bartók Béla születésnapjáról, 

a természet, a flóra és fauna szélesebb és nem iskolai keretek közti megismertetése, 

tiszteletének kialakítása, a környezetvédelem mikro- és makroméretben történő 

megvalósításának igénykeltése, 

a zene- és tánc és iparművészet adta lehetőségeken keresztül nemzetközi kapcsolatok 

létesítése és ápolása, a szomszédos és más európai népekkel való ismeret alapú 

azonosulás, 

 szintén a zene és tánc adta lehetőségeket felhasználva (fellépések) közelítés a beteg, 

öreg vagy valamilyen  fogyatékossággal élő emberekhez, a növendékek által gyakorolt 

művészetek által segítésük, támogatásuk. 



 

5. Pedagógusok helyi intézményi feladatai 

a tanszakvezetői munka tartalma, tanszakvezetők faladatai 

 

5.1  A nevelőtestület minden tagjának feladata  

-  legmagasabb szinten a lehetőségeket legjobban hasznosítva nevelni, oktatni iskolánk  

tanulóifjúságát,  

-  a NAT és a pedagógiai program alapelvei, értékei, cél- és feladat rendszerének maradéktalan 

 betartása és teljesítése, 

-  szakmailag, pedagógiailag tovább képezni magát,  

-  a városi, iskolai érdekeket szem előtt tartva tevékenykedni.  

 

5.2  A pedagógusok feladatai  

-  A pedagógusok általános működési feladatait/ ügyviteli feladatok,  

 rendezvényszervezés, tanórán kívüli feladatok ... stb. / az iskola színvonalas  

 működéséhez szükséges mértékben olyan módon határozzuk meg, hogy a  

 tantárgyi szakmai munka elsődlegessége és eredményessége mellett biztosítsuk a  

 tanulók személyiségének optimális fejlődését és az iskola általános működési  

 biztonságát is garantáljuk.  

-  Minden pedagógusi munkamegosztás elvi alapja az arányosság. Az iskola  

 vezetője felelős ezért, hogy a mindenkori oktatási létszámnak megfelelően olyan  

 módon hozza létre a pedagógus munkaköröket és az adott munkakörökhöz olyan  

 mértékben határozza meg az oktatási nevelési általános működtetési feladatokat, hogy  

 azok egymással, az oktatási létszámmal egységes arányban legyenek és biztosítsák a  

 meghatározott feladatok minőségi megoldásának lehetőségét.  

-  Minden pedagógus alapvető munkaköri kötelessége az iskolai munka zavartalanságát, 

 eredményességét, a pedagógiai programokban rögzített célok elérését biztosító 

 feladatok teljesítése. A fentiekre a nevelőtestület minden tagját a kiadott törvény, a 

 rendeletek, utasítások és az iskola valamennyi vezetője kötelezheti, illetve utasíthatja.  

  

Tételesen:  

- a tantervek végrehajtása  

- a pedagógiai etika írott vagy íratlan törvényeinek betartása;  

-  a feladatok vállalása önkéntes, kivéve az iskola vezetői által meghatározott  

 feladatokat /pl.: helyettesítés/;  

-   a problémák nyílt mindenkori megbeszélése történjen meg a megfelelőhangnemben  



 tanulóval - szülővel - kollégával - vezetővel egyaránt;  

-   az egészség, testi épség megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, azok  

 elsajátításáról meggyőződik;  

-   a szükséges intézkedéseket megteszi, ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved,  

 vagy ennek veszélye fennáll;  

-   a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenységeket  

 megszervezi  

-  a megelőzésével kapcsolatos ellenőrzési tevékenységeinek eleget tesz  

-   a tanulók iskolán kívüli rendezvényein, tanulmányi kirándulásokon a tanulók  

 baleseteinek megelőzése érdekében a szükséges tennivalókat megteszi;  

-   a védő- óvó előírásokat betartja és betartatja bombariadó esetén.  

-   gondoskodik az illetékes szervek értesítéséről, az intézmény gyors és szakszerű 

 kiürítéséről;  

-   kulturált viselkedés, öltözködés / ünnepélyeken a közösség íratlan törvényének  

 betartása/; ünnepélyeken a közösség döntése által meghatározott öltözködés.  

 

5.3  A tanszakvezetői munka tartalma: 

- A tanszakvezetőt  az igazgató jelöli ki.  

-   Munkáját az művészeti iskola  nevelési és oktatási terve, valamint az iskolai 

 munkaterv alapján végzi.  

-   Munkáját előre megtervezi, és ezt írásban foglalkozási tervben rögzíti.  

-   Felelős vezetője tanszak közösségének. 

  

5.4 A tanszakvezető feladata: 

-  A tanulók személyiségének alapos, sokoldalú megismerése, differenciált fejlesztése, 

közösségi tevékenységük irányítása, öntevékenységük és önkormányzó képességük 

fejlesztése..  

-   Együttműködik a tanszakon tanító szaktanárokkal,  

-   Látogatja a tanítási órákat, tanórán kívüli foglalkozásokat. Észrevételeit  

megbeszéli az érintett nevelővel.  

-   Törekszik a tanulók személyiségének sokoldalú fejlesztésére, gondot fordít a  

gyengébbek felzárkóztatására, a differenciált foglalkoztatásra, tehetséggondozásra.  

-   A tanulók személyiségfejlesztése érdekében összehangolja az iskola és a család  

nevelőmunkáját, együttműködik a szülőkkel.  

-   A továbbtanulásra jelentkezést megelőzően segíti a pályaválasztási munkát.  

-   Havonta ellenőrzi az osztálynaplót   



-   Bombariadó esetén az intézményben elfogadott intézkedési rend alapján  

tevékenykedik.  

 

 

6.  A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenység helyi rendje 

 

Alapelv 

A mozgáskorlátozott tanuló nevelésének, oktatásának, mozgásfejlesztésének alapelve, hogy a 

sérülésből adódó hátrányos következményeket segítsen csökkenteni vagy ellensúlyozni.  

A képességek tervszerű fejlesztése az egyéni fejlődési sajátosságokhoz szabottan történjen 

meg annak érdekében, hogy a gyermekek mozgáskorlátozottként is meg tudják állni a 

helyüket a környezetükben és a társadalomban. Mindig szem előtt tartva az önállóságra 

nevelés elvét, az iskolában – biztosítani kell az akadálymentes közlekedést, a megfelelő 

mozgás- és életteret, illetve az ehhez szükséges eszközöket (pl. lejtő, kapaszkodó). 

 

Célok 

Megteremteni az esélyegyenlőség alapjait, hogy a mozgáskorlátozott növendékek az iskolai 

tanulmányok adott pontján felkészültek legyenek az önálló életvitelre. Ennek érdekében: 

 ki kell alakítani a tanulókban az egészséges énképet és önbizalmat; 

 növelni kell a kudarctűrő képességüket; 

 önállóságra kell nevelni őket. 

 

Feladatok 

A mozgáskorlátozott tanuló egyedi, speciális megsegítést igényel. Ennek során figyelembe 

kell venni kommunikációjának formáját, szintjét, a növendék érzelmi állapotát, értelmi 

képességeit és fizikai adottságait is. 

 

Megvalósítás 

 Speciális módszerek, terápiák , technikák alkalmazása 

 technikai jellegű segédeszközök, adaptációk igénybevétele; 

 előírt gyógyászati segédeszközök használata; 

 a kórforma és mozgásállapot fajtája és súlyossága függvényében kialakított  csoportos 

és egyéni mozgásnevelés; 

 tanórai differenciált feladatadás;  

 az önállóságra nevelés elvét mindig szem előtt tartva biztosítani kell az akadálymentes 

közlekedést, valamint a megfelelő mozgás-és életteret. 

 

Az iskolai fejlesztés szakaszai 

Az iskolai fejlesztés szakaszai megegyeznek a NAT pedagógiai szakaszolásával. Az iskolai 

fejlesztés teljes időtartama alatt kiemelt feladat a mozgásnevelés, ami egy komplex 



rehabilitációs hatásrendszer. Ötvözi a sérült tartási és mozgási funkció helyreállítását célzó, a 

gyógyító és a motoros képességek fejlesztését szolgáló pedagógiai eljárásokat, s e feladatokat 

integrálja a tanítás-tanulás folyamatába. 

Mivel a mozgáskorlátozott tanulóknál minden esetben a mozgató és tartó szervrendszer 

irreverzibilis károsodása áll fenn, a mozgásnevelés feladatait nem az életkor, hanem a 

betegség – annak végleges, javuló vagy romló volta –, továbbá a mozgásállapot súlyossága 

határozza meg. 

 

Az iskolában megvalósuló együttnevelés 

A mozgáskorlátozott tanulók optimális fejlődése érdekében a pedagógiai programban 

megfogalmazódnak a speciális elvárások és tennivalók. Különösen jelentős a tanszakvezetők  

szerepe a tanszakon tanító pedagógusok tájékoztatásában a tanuló sajátos nevelési igényeiről. 

Az együttnevelés eredményes megvalósulását szolgálja a 2/2005. (III.1.) OM rendelet 2. 

számú melléklete 1.5. pontjában leírtak érvényesítése. 

 

A NAT alkalmazása 

A mozgáskorlátozott tanulók nevelése-oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztései 

feladatok és tartalmak megvalósítása általában lehetséges A helyi tantervben az egyes 

tantárgyak tatalmára és követelményeire vonatkozó kerettantervi ajánlások a tanulók egyéni 

adottságainak figyelembevételével érvényesíthetők. Ha a tanulót mozgás- és pszichés állapota 

akadályozza, akkor az Irányelvekben megadott módosítások figyelembevételével kell a helyi 

tantervet elkészíteni. 

 

Kiemelt fejlesztési feladatok 

A kiemelt fejlesztési feladatok teljesítését a tanulók életkori sajátosságai és a 

mozgáskárosodásból adódó egyéni eltérések egymással kölcsönhatásban befolyásolhatják. 

 

Énkép, önismeret 

A személyiség építésének és a lelki egyensúly fenntartásának egyik eszköze a lehetőségek 

szerinti önállóságra nevelés. A tanulókban akkor alakul ki reális, pozitív énkép, ha 

önmagához képest fejlődik, ér el sikereket. 

 

Információs és kommunikációs kultúra 

A mozgáskorlátozott tanulóknak gondot okozhat a kommunikáció, a szóbeli információk 

feldolgozása, érzékelése, megértése és alkalmazása. Hátrányaikat az információszerzésben és 

–adásban pótolhatja az elektronikus eszközök, a média használata. Az információs társadalom 

fejlődése azt is lehetővé teszi, hogy a mozgáskorlátozott tanuló nem az alkalmatlanságot, a 

képességek hiányát érzi, mert olyan eszközöket használhat, amelyek alkalmazásával az 

életminősége javulhat. 

Lehetőséget kell teremteni arra, hogy a tanulók ne csak az informatikaórán használhassanak 

számítógépet, hanem – ha szükséges – más tanítási órákon is pl. írástechnikai eszközként 

igénybe vehessék azt. 



 

Testi és lelki egészség 

A fejlesztések során törekedni kell arra, hogy a tanulók minél inkább megismerjék 

mozgáskorlátozottságuk okát és annak következményeit, elsajátítsák és alkalmazzák az azzal 

kapcsolatos higiéniás szabályokat. A kellő mértékű önállóság akkor valósítható meg, ha 

ismerik a számukra nem javasolt mozgásokat, azoknak az eszközöknek a használatát, amelyek 

a hely- és helyzetváltoztatást lehetővé teszik számukra.  

 

Felkészülés a felnőtt lét szerepeire 

 

Az iskolai fejlesztések során kiemelt feladat a lehető legnagyobb önállóság elérése. Ezért 

lényeges azoknak az eljárásoknak, módszereknek, tevékenységeknek a megkeresése, 

kidolgozása és működtetése, illetve azoknak az eszközöknek a megtalálása, amelyek a 

mozgáskorlátozott tanuló életének minden színterén az önálló életvitel kialakítását segíthetik. 

A lelki egyensúly fenntartásának elengedhetetlen eszköze a bizonytalanság kezelésének 

képessége, amelynek kialakítása a nevelő-oktató munka fontos feladata. 

 

7. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai 

gyakorlásának rendje 

Tanulóinkat az iskola mindenkori pénzügyi lehetőségihez és az alapítvány támogatásához 

mérten támogatjuk. A támogatások lehetnek: 

- Táborozások 

- Szakmai továbbképzések 

- Versenyek. 

Mint eddig is, kiemelt figyelmet fordítunk a tehetségekkel való foglalkozásra. 

- tehetségek felfedezése, gondos vezetése és felkészítése a versenyekre, felvételire 

- pályára irányítás felelősséggel 

„B” tagozatosok lehetnek azok a növendékek, akik ügyesebbek, akikben kialakult a pálya 

iránti vonzódás, illetve akiknél már megmutatkozik a tehetség. A meghallgatásokon azonban 

bizonyítani kell! Ha nem fejlődik a növendék kellő szintre, akkor visszasoroljuk „A” 

tagozatra (félévkor illetve év végén). 

További támogatásunk még, hogy - az iskola mindenkori pénzügyi lehetőségének 

függvényében - hetente 1-1 óra tehetséggondozó órát biztosíthatunk a tehetséges, (országos 

versenyre induló) csoportnak, ill. a szakirányú középfokú továbbtanulásra felvételiző 

valamennyi tanulónk részére. 

 Tehetséggondozás terén ellátandó feladatok 

 Kipróbálni, mit bír a növendék teljesíteni, hova és mennyire fejleszthető. Valódi 

terhelést adni. 

 Pályára készülés esetén a követelmények emelése. 

 Kiegészítő tárgyak biztosítása - az iskola mindenkori pénzügyi lehetőségének 

függvényében - a tehetség sokoldalú kifejlesztésére. Szolfézs „B” tagozatos csoport, 

zongora kötelező tárgy (legalább a felvételi előtti 2 évben), kamarazenei - zenekari 

képzés, és minél több szereplés. 

 Félévkor is beszámoló (vizsga). A versenyre vagy a felvételire készülők többszöri 

meghallgatása. Ezek rendje, időbeosztása, a meghallgatások tartalma szerepeljenek a 

tanszaki munkatervekben. 



 

 A művészeti intézménynek, alapfeladata a tehetség kibontakoztatását elősegíteni. Emellett 

azonban látni kell, hogy  a zeneiskola (feladatrendszernél olvasható) egyik célja a zeneértő 

közönség nevelése, és a másik célja csak a kifejezett tehetségek kiemelt képzése.  

Zeneszakosoknak a kórusban való éneklés lehetősége, a táncosoknak pedig a modern tánc, 

mint választható szakmai fakultáció jelenthet további szakmai orientálódást.  

 

 

A minőségi oktatáshoz történő egyenlő hozzáférés biztosítása 

 

A minőségi oktatás megvalósításához nélkülözhetetlen az új oktatási módszerek 

bevezetése, illetve az azokat támogató infrastrukturális fejlesztések elvégzése, valamint 

új oktatási eszközök beszerzése. Ebben a fenntartó önkormányzattal való 

együttműködés elengedhetetlen. 

 

Feladataink: 

- A minőségi oktatást és az ahhoz való egyenlő hozzáférést biztosító pályázati 

programokban való részvétel. 

- A kompetenciamérések eredményeit, tapasztalatait megvitató tantestületi 

értekezletek szervezése, melyeknek célja az országos eredményektől való 

szignifikáns eltérések okainak feltárása és a beavatkozási lehetőségek 

megvitatása, a szükséges fejlesztések szakmai-módszertani és egyéb feltételeire 

vonatkozó intézkedési terv kidolgozása. 

- Az intézményben a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása folyik. A 

sajátos nevelési igényű tanulók szakértői felülvizsgálatát az iskola kezdeményezi. 

A szülőkkel való kapcsolattartás folyamatosságát biztosítjuk. Az érintett 

tanulókkal utazó gyógypedagógus foglalkozik, aki a fejlesztő foglalkozásokon túl 

a szaktanároknak segítséget nyújt az egyéni fejlesztési tervek elkészítésében. 

- Az egyéni órák valamennyi növendékünk számára a már többször hivatkozott 

mester-tanítvány kapcsolat keretében a személyre szabott fejlesztés lehetőségét 

biztosítják. 

- A csoportos órák keretében biztosítjuk tanulóink számára a differenciált 

csoportokban való tevékenység lehetőségét is.  

 

Az intézmény vezetője felelős azért, hogy megragadjon minden alkalmat, hogy kollégái 

az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzéseken, egyéb programokon 

részt vegyenek. Felelőssége továbbá, hogy az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan 

jelezze azt a kijelölt programirányítónak. 

 

 

 Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 



Minden pedagógusnak kötelessége a rábízott növendékek nevelése során: 

 Figyelemmel kísérni a gyermekek mentálhigiénés állapotát 

 Felfigyelni a tanuló normálistól, vagy az addig megszokottól eltérő viselkedéseire, 

megnyilvánulásaira, esetleges diák bántalmazás, drogfogyasztás gyanújára. 

 Probléma esetén megkeresni a közismereti iskolai osztályfőnökét, vele ismertetni, illetve 

megbeszélni a problémákat. 

 Az igazgatónak jelenteni az esetet, beszámolni a megtett intézkedésekről, vagy kérni a 

további intézkedést. 

 Az egyéni foglalkozás lehetőségeit kihasználva a helyes irányba terelni a gyermek 

viselkedését. 

 Felvenni a kapcsolatot a szülővel, megpróbálni segíteni. 

 Ha a növendékek körében vagy az iskola környékén drogfogyasztásra vagy árusításra utaló 

jelenséget észlel, jelenteni az igazgatónak. 

 

1. Egyenlő bánásmód, esélyegyenlőség 

Az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőségről szóló törvény 2003. évi CXXV. törvény 

előírásai értelmében érvényesíti iskolánk a követelményeket.  

Különös figyelemmel az alábbiakra:  

- a felvételi során kizárólag a jelentkező testi alkalmasságát vizsgáljuk annak érdekében, 

hogy az alkalmasságának leginkább megfelelő hangszert vagy más tevékenységet 

ajánljunk  

- a felvétel elutasítása csak a választott tanszakra való fizikai alkalmatlanság miatt 

lehetséges 

- mindenkire azonos követelmények, értékelési rendszer vonatkozik, de a lemaradókat, 

a hátrányos helyzetűeket segítjük a felzárkózásban 

- pályázattal. Alapítványi támogatással segítjük a hátrányos anyagi helyzetben lévő 

gyerekeket, hogy részt vehessenek az iskola által szervezett programokon, 

versenyeken, fesztiválokon.  

- ügyelünk arra, hogy a gyerekek csak megfelelő szintű produkcióval léphessenek fel, 

ezzel is igyekszünk elkerülni a nyilvános megszégyenülést, a kudarcot. 

- a tanuló képességének megfelelő műsorválasztással biztosítjuk, hogy a gyengébb 

képességű gyerekeknek is lehetősége legyen közönség előtt fellépni 

- az értékelés, fegyelmezés nem lehet megalázó, bántó, emberi méltóságot sértő. 

Intézményünk valamennyi dolgozója tiszteletben tartja a diákok és szülők azon igényüket, 

hogy világnézetük, gondolat-, lelkiismeret és vallásszabadságukhoz való jogukat szabadon és 

korlátozás nélkül gyakorolhassák. Az önkormányzati intézmény nem lehet elkötelezett 

egyetlen vallás vagy világnézet mellett sem. 

A szülőt megilleti az a jog, hogy az oktatási- nevelési intézmények közül gyermeke részére a 

legmegfelelőbbet válassza. 

A gyermek joga, hogy az intézményben, biztonságban, egészséges környezetben oktassák, 

személyiségét, emberi méltóságát, jogait tiszteletben tartsák, faji, nemi vallási vagy 

világnézeti hovatartozásától függetlenül. 

Joga van a tanítás egész folyamatában a tárgyilagos tájékoztatáshoz. 

A művészeti iskolában joga van a KT- ben meghatározott kedvezmények igénybevételére. 

Jogsérelem esetén a 362/2004 (XII.26) Korm. Rendelet eljárási szabályai szerint az Egyenlő 

Bánásmód Hatósághoz fordulhat. 

Intézményünkben a fenntartó határozza meg azokat a szempontokat, mely szerint a minden 

évben elkészíti a KLIK Orosházi Tankerülete a 3/2015. (VIII. 28) a Térítési-és tandíj 

szabályzat alapján elkészíti intézményünk részére a táblázatot, mely alapján a befizetésekre 



sor kerül az SZMSZ és a Házirendbe foglaltak szerint, melyben meghatározza a szociálisan 

hátrányos helyzetűek kedvezményezetti körét. 

A kedvezmények az alábbiak lehetnek: 

- A térítési díj kedvezményes befizetése kérelem és igazolás beadásával 

- A térítési díj alóli teljes mentesség 

- Mindkét esetben az intézményvezető dönt a kedvezmények elbírálásáról 

 

Természetesen kötelessége a – a tanulókkal rendszerint igen jó kapcsolatban levő – művészeti 

iskolai főtárgy tanárnak észrevenni, ha bajba kerül valamilyen szinten növendéke, és felvenni 

a kapcsolatot a gyerek szüleivel, iskolájával, osztályfőnökével, hogy a megfelelő 

intézkedéseket megindíthassák. 

Elképzelhetőnek tartunk akár egy másik iskolával közösen alkalmazott szakembert alkalmazni 

e feladatkörben, lényeges kritérium azonban, hogy ismerje a művészeti szakközépiskolások 

sajátos életszemléletét, körülményeit, s tartósan (hosszú évekre) vállalja e feladatot. 

 

Feladatai:      

- hátrányos helyzetű tanulók kiszűrése és nyilvántartása, 

- kapcsolattartás a szülőkkel, segítő intézményekkel e növendékek esetében, 

- veszélyeztető tényezők felismerése, 

- prevenció kidolgozása, s a nevelőtestület segítségével történő megvalósítása, 

- a tanulók személyiségfejlesztését előmozdító tanórán kívüli tevékenység kidolgozása és 

megvalósítása.  

 

2.Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

„A tehetséges gyermekek nem feltétlenül a tehetős családokból kerülnek ki.” 

Ezt sajnos axiómaként kezelhetjük, s az is tény, hogy a hangszerek ára, tánc ruhák ára, 

festékek, ecsetek ára az egeket ostromolja, a különböző alap- és középfokú művészeti 

versenyek magas nevezési díjakat írnak elő, s Magyarország keleti feléből szinte valamennyi 

helyszín csak igen borsos áron közelíthető meg. 

 

Alapelvünk: 

 segíteni azoknak a tanulóknak a beilleszkedését, képességeiknek megfelelő tanulását, 

akik családi környezetükből adódóan – szociális hátrány, munkanélküli szülők, 

egyszülős család, tartós betegség a családban – hátrányos vagy halmozottan hátrányos 

helyzetűek. 

 

Feladataink az esélyegyenlőség megteremtése érdekében: 

 

A művészeti iskolánk a „Muzsikáló Gyermekekért” alapítványi formában igyekszik a 

lehető legkönnyebb módját biztosítani annak, hogy a szülők és egyéb támogatók 

eljuttathassák pénzbeli támogatásukat a tehetséges, de hátrányos helyzetű tanulók 

táboroztatására, versenyeztetésére.  



Az alapítvány kuratóriumának belső szabályzata szerint alkalmanként dönt arról, hogy az 

alapító okiratában lefektetett elvek mentén kiket és milyen módon támogat a befolyt 

összegekből. 

Az iskola valamennyi tanára és növendéke kötelességének kell, hogy érezze, hogy 

támogatókat gyűjtsön az alapítványokon keresztül a szociális hátránnyal induló ifjú 

muzsikusok , táncosok és rajzosok kibontakozásához. 

 

A tanév elején tájékoztatjuk a rászorulókat a szociális juttatások egyéb lehetőségeiről. Ezeket 

a családokat a Családsegítő szolgálathoz, illetve a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájához 

irányítjuk, ahol rendszeres gyermekvédelmi támogatást kaphatnak. 

Kották , tankönyvek kölcsönzésének biztosításával csökkentjük a családok anyagi terheit. 

A rászorulók számára biztosítjuk a képességeik fejlesztését, kibontakoztatását felzárkóztató 

foglalkozásokon való részvétel lehetőségét. 

A főtárgy tanároknak, a tanszakvezetőknek különösen figyelemmel kell kísérniük 

növendékeink megnyilvánuló vagy rejtett problémáit, s szükség esetén folyamatosan 

konzultálni kell a tanulót tanító valamennyi tanárral, hogy megtalálhassák a megfelelő és 

testre szabott megoldást. 

 

A pályázati lehetőségeket az intézmény vezetése folyamatosan figyelemmel kíséri, s az 

illetékes tanszakvezetőket tájékoztatja az adódó pályázatokról.  

 

8. A szülő, tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei 

kapcsolattartásának formái   

8.1 Szülői értekezlet  

Feladata: 

 a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása, 

 a szülők tájékoztatása az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, az iskola 

egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról, 

 az országos és a helyi közoktatás-politika alakulásáról, változásairól, 

 a helyi tanterv követelményeiről, az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, 

 saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról, a gyermek 

osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről, 

 az iskolai, a tanszaki közösség, tanulócsoport céljairól, feladatairól, 

eredményeiről, problémáiról, 

 a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása 

az iskola igazgatósága felé. 

Gyakorisága: tanévenként legalább kettő alkalommal  

Az első a tanévkezdés nehézségein igyekszik könnyíteni, kitűzi a tanév nevelési és oktatási 

céljait, a második összegzést ad az elmúlt tanévről, az év során tapasztaltak megbeszélésével, 

az addig végzett nevelő-oktató munka értékelésével foglalkozik. 



Szükség esetén rendkívüli szülői értekezletet tartunk.  

8.2 Nyílt tanítási napok: 

Feladata, hogy a szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató munka mindennapjaiba, 

ismerje meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjon közvetlenül gyermeke és a 

közösség iskolai életéről. 

A szülői értekezletek, és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai munkaterv évenként 

határozza meg. 

8.3 Írásbeli tájékoztató: 

Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő 

eseményekről. Eszköze a tájékoztató füzet, a postával kézbesített levél. A különféle iskolai 

vagy tanszaki szintű programokról a faliújság, szórólapok, hírlevél, az iskola honlapja, e-mail 

tájékoztat. 

A gyermekek igazolatlan hiányzásáról azonnal írásban tájékoztatjuk a szülőket. 

A szülői kapcsolattartás az iskolai rendezvények, bemutatók, versenyek alkalmával is 

megvalósul. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban 

egyénileg, illetve választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola 

igazgatóságával, nevelőtestületével. 

 

8.4 Együttműködés fejlesztése 

Az intézményben Szülői Munkaközösség működik az alábbi jogosítványokkal.  

 A Szülői Munkaközösség iskolaszintű képviselőjével az iskola igazgatója tart 

kapcsolatot. 

 Azokban az ügyekben, amelyekben a szülői munkaközösségnek az SZMSZ vagy 

jogszabály véleményezési jogot biztosít, a véleményt az igazgató kéri meg az írásos 

anyagok átadásával. 

 A szülői munkaközösség képviselőjét a nevelőtestületi értekezlet, véleményezéssel 

érintett napirendi pontjának tárgyalásához meg kell hívni.  

 Az intézmény szülői munkaközössége részére az iskola igazgatója tanévenként 

legalább két alkalommal tájékoztatást ad az intézmény munkájáról. 

 

A pedagógus-diák és pedagógus-szülő kapcsolatok fejlesztésében a legnagyobb előrelépést a 

diákönkormányzat és a szülői szervezet aktív működése jelenti. A szülők folyamatos, 

többoldalú tájékoztatása elengedhetetlen feltétele céljaink elérésének, eredményes 

működésünknek. 

Célunk a meglévő Szülői Közösség, illetve diákönkormányzat szerepének erősítése.  

Szülői munkaközösség segíti az iskola tevékenységét. Tagjai folyamatos kapcsolatot tartanak 

az iskolával. Értesülnek az iskolai élet aktuális dolgairól, és közvetlenül informálhatják a 

többi szülőt is.  

A diákokat – képviselőik bevonásával folyamatosan tájékoztatjuk az őket érintő kérdésekről, 

illetve bevonjuk őket e kérdések, problémák megbeszélésébe, véleményezési jogukkal 

élhetnek (a törvény által meghatározott kérdésekben, témákban és módon). 

Az intézményi minőségirányítási programunknak megfelelően folyamatosan törekszünk a 

szülők és tanulók igényeinek mind teljesebb kielégítésére. Kérdőívek segítségével vizsgáljuk 

(az IMIP-ben szabályozott módon) az elégedettségüket, ezek a kérdőívek, kell, hogy mutassák 

az iskola, illetve a tanárok és szülők közötti kapcsolattartás hatékonyságát is. A kérdőívek 



elemzésekor felmerülő problémák figyelembe vételével dolgozzuk ki a fejlesztés további 

lehetőségeit. 

 

9. A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai 
A vizsgák megrendezésével kapcsolatban a KNT. 16.§ rendelkezései az irányadóak. 

A felvételi, félévi-év végi-alap-záróvizsgák, összevont beszámolók lebonyolítására vonatkozó 

helyi szabályok:  

 

9.1  Felvételi vizsga:  

- A művészeti iskolába történő felvételhez szervezett alkalmassági vizsgára a jelentkezés 

önkéntes. 

- Szakemberekből álló bizottság döntésén alapszik a felvétel 

 

9.2  Tanulmányok alatti vizsga:  

- 9.2/a Félévi vizsga: tanszakonként történik. Vagy az igazgatónak, vagy a helyettesnek  

és minden ott tanító tanárnak kötelező megjelennie, végighallgatnia. A vizsga 

befejeztével közösen értékelik ki az elhangzottakat. A félévi vizsga kiváltható 

nyilvános koncerttel, közönség részt vehet rajta. 

- 9.2/b Év végi vizsga: tanszakonként történik. Vagy az igazgatónak, vagy a 

helyettesnek  és minden ott tanító tanárnak kötelező megjelennie, végighallgatnia. A 

vizsga befejeztével közösen értékelik ki az elhangzottakat. Nem nyilvános. Ez a vizsga 

engedéllyel kiváltható az eltelt év alatti több szerepléssel (főleg a továbbképző 

évfolyamon). 

- 9.2/c A művészeti alapvizsga általános követelményei: 

  A vizsgára bocsátás feltételei: 

Vizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó 

alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. A választható 

tantárgyak közül vizsgatantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyet az 

intézmény pedagógiai programja szerint biztosít, valamint amely esetében a tanuló a 

tantárgy tanításának utolsó évfolyamán az előírt tantárgyi követelményeknek eleget 

tett. 

- A vizsgakövetelmények és vizsgafeladatok meghatározásának módja 

A vizsgakövetelményeket, vizsgafeladatokat – valamennyi vizsgatantárgy tekintetében 

– az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi program figyelembevételével 

kell meghatározni. A vizsgán a szakmai követelményeknek megfelelő szint kérhető 

számon. A vizsgafeladatokat a követelmények alapján a vizsgát szervező intézmény 

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

felkészültsége és tudása.  

A vizsgafeladatokat a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá, amennyiben az nem felel 

meg a követelményeknek, átdolgoztathatja. 

 Az alapvizsgát bizottság előtt kell letenni a tanulónak: 

 Bizottság tagjai: szaktanár, tanszakvezető, igazgató, illetve igazgató helyettes.  

  A vizsga időpontja a munkatervben kerül rögzítésre.  

Iskolavezetők, bizottság és közönség előtt kell számot adni a tanulónak a  

képességeiről, tudásszintjéről. Sikeres vizsga után folytathatja a tanuló tanulmányait 

továbbképző évfolyamon. A vizsgára jelentkezés határideje: vizsga napját megelőző 

30 nap. 

- 9.2/d Záróvizsga: a továbbképző utolsó évfolyama után lehet letenni. 

Iskolavezetők, bizottság és közönség előtt kell számot adni a tanulónak a 



képességeiről, tudásszintjéről. A vizsga időpontja a munkatervben kerül rögzítésre. A 

vizsgára jelentkezés határideje: vizsga napját megelőző 30 nap. 

-  A vizsgafeladatokat az intézmény helyi tanterve alapján kell kidolgozni. A 

záróvizsga lebonyolítása a vizsgáztató intézmény feladata. A művészeti alapvizsgát és 

záróvizsgát az alapfokú művészetoktatási intézmények közösen is megszervezhetik. A 

vizsga során jegyzőkönyvet kell felvenni, mely rögzíti a tanuló vizsgán elért 

eredményét, ill. minden, a vizsgabizottság döntése alapján fontos tényt. 

A vizsgát tett tanuló erről szóló bejegyzést kap a művészeti iskolai bizonyítványa 

megfelelő rovatába. 

- A vizsga és a tanulmányok lezárása 

Az alapfokú művészeti vizsga sikeres letétele előfeltétele a művészeti iskolai 

tanulmányok további folytatásának.  

- A művészeti záróvizsgát követően a tanuló alapfokú művészeti iskolai tanulmányait 

befejezte. 

- Az alapfokú művészeti vizsga és a művészeti záróvizsga letétele nem kötelező a tanuló 

számára, azonban elmulasztása esetén tanulmányait nem folytathatja tovább. 

- 9.2/e Összevont beszámoló: művészeti iskolai tanulmányidő alatt 1 alkalommal lehet 

megcsinálni: 2 évet végez el 2 fél év alatt, tanulmányi kötelezettségeinek az előírtnál 

rövidebb idő alatt tesz eleget  

 

10. A felvétel és az átvétel – Nkt. Keretei közötti – helyi szabályai 
Az intézmény tanulói közé felvétel vagy átvétel útján lehet bejutni. A felvétel és az átvétel 

jelentkezés alapján történik. Az a tanuló létesíthet tanulói jogviszonyt, aki felvételét írásban  

(az előírt jelentkezési lapon) kérte, a felvétellel kapcsolatos helyi követelményeknek eleget  

tesz és szakmailag megfelel.  Beiratkozásnál a szülőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a  

gyermek részt vesz-e más művészetoktatásban, illetve a Nkt. 83.§ (2) alapján a térítési 

díj/tandíj  fizetési kötelezettségről tájékoztatni kell.   

A felvételről és az átvételről az iskola igazgatója dönt.  

10.1 A felvételi meghallgatásokat júniusban, az évzáró után kall megtartani, szeptember első 

 hetében az esetleges üres helyek betöltésére pótfelvételi vizsgát lehet tartani. A  zenei 

 előképzőre és a hangszeres első évfolyamra  a beiratkozást az előző tanév  végén 

 a  felvételi meghallgatás előzi meg, annak sikeres teljesítése esetén nyer  felvételt a 

 növendék. A felvételi hirdetést a meghirdetett felvételi nap előtt 30 nappal 

 megelőzően kell közzétenni. Új tanuló felvételéről az igazgató- a felvételi bizottság 

 javaslatát és az iskola engedélyezett tanulói létszámát figyelembe véve - dönt. A 

 sikeres és az elutasító, valamint a helyhiány miatti határozatról a felvételizők az iskola 

 hirdető tábláján kifüggesztett  lapon láthatják. 

10.2 Az igazgató felvételi meghallgatás nélkül átvesz minden másik zeneiskolából 

 átjelentkező növendéket a bizonyítványa alapján. 

 Az átvételt az „Értesítés iskolaváltozásról” elnevezésű „befogadó nyilatkozat” 

 kitöltésével dokumentáljuk, melyet hivatalból megküldünk a volt iskolának. 

 

2. RÉSZ - HELYI TANTERV 

11. AZ OKTATÁSBAN ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI 

SEGÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 

 



Tankönyv választás elvei iskolánkban 

Tananyagként felhasználható minden értékes zenemű, irodalmi, képzőművészeti, 

táncművészeti szakirányú irodalom, iskolai gyűjtemény. Felhasználásra ajánlott az OM által 

kiadott vagy támogatott tankönyv. A tanárok szabadon választhatnak. Szakmai szempontjaink 

tankönyv (tananyag) választáshoz. 

 megfeleljen a tanuló szakmai fejlettségének, technikai és zenei felkészültségének 

 előnyben részesítjük a felmenő rendszerben készült kiadványokat 

 elfogadható minőség mellett mérséklet ár 

 feleljen meg a tantervekben megfogalmazott céloknak és feladatoknak 

 etűdkották, darabgyűjtemények esetében: több évig használható legyen 

 értékes műveket tartalmazzon (bármely műfajban, ne a kommersz, silány zenét tanítsuk) 

 
 

12. A VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK, FOGLALKOZÁSOK, 

TOVÁBBÁ EZEK ESETÉBEN A PEDAGÓGUSVÁLASZTÁS 

SZABÁLYAI 
 

Az iskolánkban a kötelező 4 év szolfézs tanulás után van a tanulónak lehetősége, hogy 

válasszon a további években a hangszertanulás mellett, milyen tárgyat szeretne tanulni.  

Több lehetősége van: kórus, vonó-vagy fúvós zenekar órák közül választhat. Ha a csoport 

létszámot túllépte,akkor  az igazgató dönti el, melyik csoportot válassza a tanuló. 

 

13. A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban 

történő ellenőrzési és értékelési módját, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő 

formáit, valamint a magatartás és szorgalom minősítésének elvei. 
 

A tanulói teljesítmények mérésekor mind folyamat-szabályozás, mint a kimenet szabályozás 

elvét gyakoroljuk. 

A képzés sajátosságaiból fakadóan az egyéni hangszeres órákon napra kész a főtárgy tanár 

tájékozottsága a tanuló haladásáról. A havonkénti értékelések a tanulási folyamatban jelez a 

tanulónak (és a szülőnek) az előrehaladás minősítéséről. A félévi és az év végi értékelések a 

kimenet alapján minősítik a tanuló tudását.  

A szolfézs (és más elméleti órákon) szorgalmazzuk a szóbeli és írásbeli számonkérés 

egyensúlyát.  

A társművészeti oktatásnál a képzés sajátosságából adódóan a tanulók előmenetele, fejlődése 

elsősorban a bemutatókon, kiállításokon mérhető. Szóbeli értékelés gyakori, így a tanuló 

rendszeres értékelésben részesül. 

13.1. Az értékelés rendszere 

Az előképző évfolyamokon (társművészet szolfézs és hangszeres) négyfokozatú szöveges 

értékelést alkalmazunk („kiválóan megfelelt”., „jól megfelelt”, „megfelelt”, „nem felelt 

meg”. 

Az alapfok első osztályától minden tárgyban 5 fokozatú osztályzattal, érdemjeggyel 

értékeljük a tanulót. (Mind a főtárgy, kötelező tárgy, vagy a szabadon választott tárgyak 

esetében). 

13.2. Az értékelés célja 

 Visszajelzés a tanuló és a szülő részére 

 A tanulás hatékonyságának ellenőrzése 



 A teljesítmény alapján a tanulási folyamat korrekciójának kijelölése 

 A tanuló teljesítményének viszonyítása korábbi eredményéhez 

 A tanuló ösztönzése a teljesítmény megtartására, vagy fokozására. 

 

13.3. Helye a tanítási folyamatban 

 Rendszeres szóbeli visszajelzés a tanítási órákon, időnként órai osztályzat. Elméleti 

tárgyaknál szóbeli és írásbeli feladatok értékelése (jelekkel, osztályzatokkal). 

 Egy- egy téma lezárása ismeretanyagrész elsajátítása után, vagy  

 Havonkénti értékelés 

 Féléves, éves teljesítmény értékelése 

 

13.4. Az értékelés legfőbb szempontjai 

 Reális és következetes legyen. 

 A tanuló tényleges teljesítményén alapuljon. 

 Vegye figyelembe a tanuló alapvető zenei adottságait, képességeit. 

 Sohasem lehet büntető jellegű. 

 

13.5. Az értékelés új súlypontjai 

 A továbbhaladáshoz szükséges anyag elsajátítása, ismerete, értékelése és gyakorlati 

alkalmazása. 

 Az oktatás eredményeként kialakult képességek ellenőrzése. 

 A továbbhaladás feltételeként előírt minimum ellenőrzése. 

 

13.6.A tanulók munkájának értékelése: 

5 – jeles érdemjegyet érdemel aki 

a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz, önmaga adottságaihoz mérten a 

legjobbat produkálja, rendszeresen. A technikai és mechanizmusbeli követelményeket 

biztosan oldja meg, és azokat is kiválóan alkalmazza. Fejlődése töretlen, képes az önálló 

munkára. Szerepléskor megbízható, reális tudását nyújtja.  

4 – jó jeles érdemjegyet érdemel aki 

a tantervi követelményeket megbízhatóan, de kissé pontatlanul, kisebb hibákkal teljesíti. A 

tanterv alapvető anyagát jól elsajátította, az alapvető technikai nehézségeket megoldja. 

Szerepléskor (gyakran) kisebb hibákat vét. Fejlődése rövidebb időközökben akadozik. Képes 

az önálló munkára, de nehezebb feladatok elsajátításához hosszabb időre van szüksége.  

3 – közepes jeles érdemjegyet érdemel aki 

a tantervi követelményeknek pontatlanul, hibákkal, hiányosságokkal tarkítva tesz eleget. Az 

alapvető mechanizmusbeli, technikai elemeket nehézségek mellett, de lefogadhatóan 

elsajátítja és alkalmazza. Előadásokon nem tud hibátlanul játszani, meghallgatásokon 

önmagához képest gyengén teljesít. Technikai szintje gyenge. 

2 – elégséges jeles érdemjegyet érdemel aki 

a tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal tesz csak eleget, de a továbbhaladáshoz 

szüksége minimális ismeretekkel, jártassággal rendelkezik. Technikai szintje hátráltatja a 

tantervi anyag  elsajátítását a technikai kézség alkalmazását a darabokban. 

13.7. Elégtelen jeles érdemjegyet érdemel aki  

a tantervi minimum követelményeknek nem tud eleget tenni. Közönség elé nem állítható ki, 

képességei szintjéhez mérten sem tud fejlődni. 

 

14. Csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 



A művészeti oktatásban csoportbontásra lehetőség nincs. Az év elején kialakított csoportok 

dolgoznak együtt a tanévben. Egyéni átjelentkezés az igazgató engedélyével lehetséges. 

 

15. A gyermek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 
Az esélyegyenlőség megteremtésének legfontosabb feltétele a kommunikációs-, tanulási- és 

kapcsolatteremtő képességek megfelelő szintje, amelyeknek alapozása különösen fontos a 

nevelés korai szakaszaiban, az óvodában és az iskolai évek kezdetén. A program és 

anyagának alkalmazása ehhez ad hatékony segítséget. 

A képzés célja, hogy megismertesse a résztvevőket a legújabb kutatások eredményeire épülő 

pedagógiai programcsomaggal, annak elméleti, gyakorlati elemeivel, és azok használatával. 

Különös hangsúlyt helyez arra, hogy a gyermekek sokoldalú kommunikációs fejlesztéséhez 

új, élményszerű tartalmakat és esztétikai aktivitást biztosítson, gazdagítsa a résztvevők zenei 

eszköztárát, zenehallgatási gyűjteményét és európai játékdal ismeretét. 

A művészeti iskolánk lehetőséget teremt arra, hogy növendékeink a művészetet a művészetek 

által nem egymástól elkülönítve, hanem egymásra hivatkozva tudják megismerni. 

Tevékenység centrikus, hiszen az alkotói aktivitást, az önkifejezést helyezi előtérbe. Alapelve, 

hogy mindenki ügyes valamiben és mindenki egyformán fontos, ezzel esélyegyenlőséget 

teremt tanulói számára. A művészeti nevelés, mint a legtöbb ember számára elérhető eszköz 

Orosházán is hozzájárul a gyermekek és a fiatalok a személyiségének, erkölcsi értékrendjének 

megszilárdulásához. 
Szeretnénk a művészetoktatás eszközeivel minden hozzánk érkező, csillogó szemű, kíváncsi 

gyermeket mélyen érző, pozitív gondolkodású, fejlett erkölcsű, művelt felnőttként útjára 

bocsátani.  

16. A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló szorgalmának 

értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elve 

 

16.1. A tanulók jutalmazásának elvei: 

Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki kitartó 

szorgalmat vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, az iskola dicséretben részesíti, 

illetve jutalmazza.  Elismerünk és értékelünk minden jó szándékú törekvést a gyermekek 

részéről, még akkor is, ha az eredmény nem a legmegfelelőbb. 

 Elismerünk és értékelünk minden jól végrehajtott munkát, minden dicséretre méltó 

cselekedetet, megtudhatják, hogy örülünk a sikernek. 

16.2. Formái: 

a. szóbeli dicséret 

b. írásbeli dicséret: 

c. tanszakvezetői dicséret 

(a kötelezően túl vállalt és jól elvégzett feladatokért pl. verseny, szereplés, közösségi munka, 

pályázat...stb.) 

d. szaktanári 

e. igazgatói 

f. nevelőtestületi 

Dicséret egyéni mérlegelés alapján adható. Nevelőtestületi dicséretre javaslatot a félév- vagy 

tanévzáró értekezleten lehet tenni.  

A tanszakvezetői dicséretet az ellenőrzőben kell közölni és nyilvántartani az naplóban a 

jegyzet rovatban. Igazgatói, nevelőtestületi dicséretet külön ki kell értesíteni. Nyilvántartás: 

napló, törzslap, és esetenként bizonyítvány.  



16.3 A tanuló szorgalmának értékelése: 

Szorgalmi jegy: Példás Jó Változó hanyag 

Tanulm. munkája Céltudatos, 

törekvő 

önálló munkára 

törekszik, tanári 

útmutatásokat 

betartja 

Figyelmes, 

törekvő, önálló 

munkára nógatni 

kell 

Ingadozó, 

messze a 

képességei alatt 

teljesít, a tanári 

utasításokat 

figyelmen kívül 

hagyja 

Általában 

gyenge. 

Munkavégzés Kitartó, pontos, 

megbízható, 

lankadatlan, 

gyakorlása 

rendszeres és 

kellő időtartamú 

Többletfeladatok

at nehezen vállal, 

munkavégzése 

rendszeres, 

többnyire önálló. 

Gyakorlása kissé 

rendszertelen. 

Nem tesz 

mindent 

képességei 

kibontakoztatásra

. 

Általában csak az 

órák előtt, akkor 

is csak keveset 

gyakorol. 

Többletfeladatok

at csak parancsra 

teljesít. 

Megbízhatatlan 

alig gyakorol. 

Felületes, csak az 

órai 

munkavégzésre 

támaszkodik. 

Kötelességtudat: Precíz, 

kifogástalan 

Néha ösztönözni 

szükséges. Csak 

indokolt esetben 

hiányzik. 

Felkészültsége 

gyakran 

felületes, 

gyakran 

hiányzik, minden 

alkalmat 

kihasznál. 

Tárgyhoz való 

hozzáállása 

felületes.  

Sokat hiányzik, 

legtöbbször 

felkészületlenül 

jön órára. 

Magatartás: Nevelőkkel 

tisztelet tudó, 

fegyelmezett, 

társaihoz 

figyelmes 

Udvarias, 

figyelmes, néha 

figyelmeztetni 

kell. 

Sokszor 

fegyelmezetlen, 

zavarja az órát. 

Fegyelmezése 

komoly gondot 

jelent. 

Tanórán kívüli 

információk 

felhasználása: 

rendszeres, a 

művészeti ág 

iránt érdeklődő. 

Előfordul, hogy 

ösztönözni kell a 

hangverseny 

látogatásra. 

Ritkán vesz részt 

rendezvényen.  

Tárgy iránt 

érdektelen 

 

17. A nevelőtestület által szükségesnek tartott további elvek 
A nevelés és az oktatás szoros egységben áll: 

 Az iskola komoly energiát fordít a nevelésre, vagyis arra, hogy belülről alakítsa az embert. 

A fentiekből következően a nevelés és oktatás céljainak összegzése : 

- szilárd erkölcsi nevelés biztosítása,  

- keresztény szellemi nevelés megvalósítása (gondolva a művészettörténet gyökereire) 

A nevelő munkában a keresztény értékrendnek - mint az Igazságnak, Jóságnak, Szépségnek - 

kiemelkedő helyet kell biztosítanunk. Középpontban a szeretet, a gyermekszeretet álljon!  



 

18. Az iskolában alkalmazott sajátos pedagógiai módszerek 
A gyermekek nevelése felelős, örök életre szóló feladat. Művészetre nevelünk. Minden más 

ezután következik. Ahhoz, hogy a tanulók harmonikus, kellő önismerettel, önfegyelemmel 

rendelkező szépre, jóra fogékony, szerető emberekké váljanak a pedagógusoknak is ilyennek 

kell lenniük. Nevelő nyitott kell, hogy legyen minden értékre, amelyet beépíthet saját életébe 

és nevelő - oktató munkájába. Elengedhetetlen az önképzés, a megmerítkezés a kultúra 

szépségeiben, amelyek lelki, szellemi töltést adnak a napi munkához. A gyermekek nevelése 

elképzelhetetlen a szeretet, az adás vágya és az empátia nélkül. Meg kell érezni, melyik 

diáknak van szüksége szerető, személyes beszélgetésre, és melyiknek határozott szigorra. Ezt 

a munkát csak a gyermek és a családja minél jobb megismerésével lehet lelkiismeretesen 

elvégezni. 

A pedagógus minden pillanatban értéket közvetít. Ezért kerülnie kell mindent, ami értéktelen, 

amely az aktuális fogyasztói divatot képviseli, ami csak szórakoztat, de nem nevel, ami üres 

tudást ad, de személyiséget nem fejleszt, ami a művészet helyett valami pótszert akar nyújtani 

az embereknek. Mindezt úgy kell tegye, hogy igazodjon a gyermekek jogos igényeihez, 

életkori sajátosságaihoz, hogy el ne riasszon, hanem magával hívjon. 

A tanár élete összhangban kell, hogy álljon az általa és az iskola által képviselt értékekkel. 

Ezért fontos, hogy minden pedagógus pontos, fegyelmezett, alapos munkát végezzen. 

Konfliktusait emberi módon kezelje. Tudjon megbocsátani. A pedagógus szavai és tettei 

mindig összhangban kell legyenek. 

A tanítók, tanárok munkájának a lényege, hogy tudásukat átadva neveljék, oktassák 

tanítványaikat. Nemcsak egyenként, külön-külön, hanem együttesen: a tantestülettel. Ezért 

fontos a nevelői közösségen belül az őszinte, bizalmas légkör, az egység kialakítása. 

Lényeges egymás munkájának megbecsülése, az együttérzés örömben és bánatban egyaránt. 

A segítő szándékú kritikát igyekezzen mindenki elfogadni és azokat munkájában 

kamatoztatni. 

A tantestület legyen egy olyan közösség:  

- ahol mindenki úgy érzi, hogy megbecsülik és számítanak rá, 

- ahol mindenki úgy érzi, hogy elismerik és szeretik, 

- ahol mindnyájan egy szívvel - lélekkel együtt dolgoznak 

- a nevelőt a tanulók elbírálása során mindig a segítő szándék vezérelje.  

- legyen következetes és igazságos.  

- igyekezzen a tanítványaiból is a legjobb eredményt kihozni. A jókat ösztönözze plusz 

feladatokkal, a gyengéket pedig segítse felzárkózni. 

Az intézmény által folytatott projektek: 

- vonós napok 

- könnyűzenei megyei fúvós verseny 

- megyei zenetörténeti akadályverseny 

- tavaszi művészeti fesztivál 

Fő célkitűzésünk: 

 A pedagógus, a nevelő maga is jóra törekvő, elkötelezett legyen a művészet iránt. 

Orosháza, 2015. szeptember 25. 

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

Kőszegi-Németh József  

     

          igazgató 
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