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Bevezetés: az intézmény bemutatása 

Az iskola szervezeti rendszere 

A művészeti képzés az intézmény alapfokú művészetoktatási önálló intézményegységében folyik, 

egységes igazgatással, a művészetoktatási vezető szakmai irányításával. Az intézményegység 

költségvetése része az intézmény költségvetésének, de külön szakfeladaton kerül megtervezésre. 

Az intézményegység adatai 

Intézményegység neve és címe:  Fodor András Általános Iskola és Óvoda,  

Csalogány Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

8693 Lengyeltóti, Csokonai u. 5. 

Fenntartó: Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás  

 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. 

Alapító okirat kelte:             1996. november 27. (módosítva: 2010. július 1-én) 

Alaptevékenység: alapfokú művészetoktatás a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. törvény 31. § (1) bekezdése alapján 

 -852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 

 -852032 Alapfokú művészetoktatás táncművészeti,  

képző-és iparművészeti ágban 

 

Működési köre: A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás társult 

önkormányzatainak (Lengyeltóti, Gyugy, Hács, 

Kisberény, Szőlősgyörök, Somogyvár, Öreglak, Buzsák, 

Pamuk, Somogyvámos) közigazgatási területe  

 

Felvehető maximális tanulólétszám: 200 fő 
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Tanszakok (A és B tagozat):  Zeneművészet:  

- rézfúvós tanszak: trombita, kürt, harsona- tenorkürt-                                   

baritonkürt, tuba 

- fafúvós: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon 

- billentyűs tanszak. zongora 

- akkordikus tanszak: ütő.  

- zeneismeret tanszak: szolfézs kötelező, szolfézs 

- kamarazene tanszak: kamarazene, zenekar 

Táncművészet:  

- néptánc tanszak 

Képző- és iparművészet: 

- kézműves tanszak  

 

Képzési idő:  

Zeneművészet  

A tagozat   (2)+6+4 évfolyam (előképző, alapfok, továbbképző) 

  B tagozat  - az alapfok második évfolyamtól    

Táncművészet, Képző- és iparművészet      

   (2)+6 évfolyam (előképző, alapfok) 

 

A Csalogány Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység pedagógiai programja 8 évre szól, szerves 

része a Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai- szakmai Szolgáltató Intézmény  pedagógiai programjának
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1. N e v e l é s i  p r o g r a m 

1.1 A nevel ő-oktató munka pedagógiai alapelvei 
Zenét, táncot, értő, szerető, egyéb művészetekre, emberi értékekre érzékeny gyermekek 

nevelését tűztük ki célul, akik később is hasznosítják, átadják utódaiknak, és környezetüknek az itt 

elsajátított ismereteiket. 

Nem hivatásos előadók nevelése a végső célunk. Olyan valódi értékítélettel rendelkező 

gyermekeket szeretnénk tanulmányaik végén szárnyra bocsátani, akik a világban biztosan tájékozódó 

emberek lehetnek. Mindehhez legkitűnőbb eszköznek a művészeti nevelést tartjuk, különösen a 

táncot és a társas zenélést, ahol együtt, egymásra figyelve fejlődik a gyermekek tudása és 

személyisége. 

1.2 Az alapfokú m űvészetoktatás célkit űzései 
Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja keretében folyó 

művészeti nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek képességeinek fejlesztésére, 

biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. 

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

építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket. Lehetőségeket ad az egyetemes kultúra, az 

európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak 

kialakítására. 

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

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

alkalmazására, befogadására készítsen fel. 

A néptáncoktatás célja, hogy a magyar néptánc-és népi kultúra iránti érdeklődést elmélyítse a 

tanulókban. A táncokon keresztül ismerjék meg hagyományainkat, népszokásainkat, a magyar nép 

táncait, azok lépésanyagát, jellegzetességeit, stílusát. Ezáltal is erősítve népi identitásukat, 

magyarságtudatukat. 

A képző és iparművészeti képzés célja, hogy a tanulók figyelmét ráirányítsa az ember és 

természeti környezet esztétikumára és szépségére. Ismertesse meg az egyetemes emberi 

kultúra, az európai műveltség, a nemzeti hagyományok értékeit, az értékmegőrzés formáit. A 

képző és iparművészet műfaji sajátosságainak megismerésével művészi kifejezőeszközök 

alkalmazásával gazdagítsa önkifejezésük eszköztárát. Legyenek nyitottak a kézműves 

tevékenységek iránt. Ezen belül legyenek képesek az önkifejezésre és önmegvalósításra. 
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1.3 Az alapfokú m űvészetoktatás általános feladatai 

 

Zene 

• Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség átadása. 

• A zene logikájának, a harmónia- szerkezet és a forma összefüggéseinek megtanítása. 

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

a zene történetének és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek megismertetése. 

• A tanulók rendszeres zenehallgatásra nevelése, az értékes zene megszerettetése, a 

növendékek zenei ízlésének formálása. 

• A társművészetek iránti nyitottság kialakítása. 

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

• A tanulók aktív társas muzsikálásra nevelése; amatőr zenekarokban, kamara együttesekben, 

kórusban történő aktív részvételre való felkészítés, ösztönzés. 

 

Néptánc 

• Ösztönözze a tanulót a közösségi alkotás örömére, a néprajzi és általában a kultúrtörténeti 

ismereteinek rendszeres gyarapítására, a környezetében esetleg adódó gyűjtési lehetőségek 

kihasználására. 

• Hívja fel a növendékek figyelmét a korévfolyamuknak megfelelő néptáncos, népzenei, 

néprajzi, tánctörténeti irodalomra. 

• Tegye nyitottá a tanuló személyiségét a folklór iránt, irányítsa az amatőr táncéletbe való 

bekapcsolódásra. 

• Ismertesse meg a tanulóval: 

o A hagyományos népi játékokat. 

o A három dialektus (nyugat, tiszai, erdélyi) tánctípusait, táncrendjeit. 

o A mozgásanyag variációs lehetőségeit. 

o A táncokhoz kapcsolódó énekeket, zenei kíséretet. 

o A néptánc tudomány sajátos megközelítési módját. 

• Alakítsa ki a tanulóban: 

o A művészi előadásmód igényét. 

o Azt az általános szemléletmódot, amely a népi kultúra, népélet egyes 

jelenségeit egy összefüggő rendszer egymást feltételező részeiként értelmezi. 

o A fogékonyságot a múlt és a jelen befogadására. 
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Képző és iparművészet 

• Alakítsa ki kézügyesség és a technikai érzékenység mellett a képességet, a gondolatok, 

érzések, elképzelések, tapasztalatok vizuális eszközökkel való megjelenítésére. 

• Ismertesse meg a műfaj sajátosságait a művészi kommunikáció megjelenítési módjait. 

• Szerettesse meg a múlt értékeit, segítsen a hagyománytisztelet megteremtésében. 

 

1.4 A személyiségfejlesztés pedagógiai feladatai 
 

 Valljuk, hogy a gyermek nemcsak biológiai-pszichológiai lény, hanem szociális és szellemi lény 

is. Az adott életkori pillanatában minden sajátosságával, egyediségével együtt tökéletes lény a maga 

gyermeki mivoltában. Nem az életre készül, hanem él, nem felnőtté kell az iskolának fejlesztenie. 

 Az iskolát szolgáltató intézménynek tekintjük, amely a gyermekekért van ezért a gyermek 

saját életkorát megélni engedő iskolai légkört teremtünk. 

 A gyermekközpontú iskolai tevékenység minden eleme a személyiség-fejlesztést szolgálja. 

 A tehetséggondozásban az intelligencia és az általános műveltség fejlesztése mellett a 

kreativitást, míg a kevésbé tehetséges növendékek esetében a személyközpontúságot hangsúlyozzuk. 

 Pedagógiai programunk követelményközpontú, pedagógiai koncepciója szerint 

gyermekközpontú. 

 A tantervi tartalommal nem nivellálni, hanem differenciálni akarunk, hogy mindenki 

tehetségének, adottságainak megfelelően bontakozhasson ki. 

 Tudatosan csökkenteni kívánjuk a tanulókat érő kudarcok számát. A tanulók egyéni 

fejlődéséhez mért eredmények hangsúlyozásával, a sikereken keresztül történő munkát tartjuk 

célravezetőnek. Ugyanakkor ráneveljük őket a kudarcok elviselésére. 

 Olyan művészeti iskolát teremtünk, ahol a növendék is alkotó részese a tanítás-tanulás 

folyamatának: megtanul helyesen és okosan tanulni, felkeltik benne a tudás iránti vágyat; ahol 

felfedezheti az alkotás izgalmát és örömét; ahol megtanulja, hogy a sikerért keményen meg kell 

"szenvedni"; ahol ráérez annak felelősségére, hogy a közönséget nem lehet becsapni, tisztelni kell, 

ami abban nyilvánul meg, hogy a maga maximumát nyújtja a színpadon. 
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Olyan iskolát szeretnénk, ahol a gyermeket hozzá segítik ahhoz, hogy megtalálja azt, amit 

felnőttként csinálni szeretne, s ahol megkapja ehhez azt az alapvető tudást, amelynek segítségével 

képes aktív részese lenni az őt körülvevő mikrokörnyezet valós életének, ugyanakkor nyitott a 

makrovilág történései iránt. 

1.5 Közösségfejlesztés 
Intézményünk hangsúlyt fektet a szakmai közösségek kialakítására: 

• megpróbálja anyagilag is biztosítani a tehetséges növendékek részvételét szakmai táborokon, 

kurzusokon 

• lehetőséget teremtünk a legjobbaknak különböző néptánc – együttesek munkájába való 

bekapcsolódásra (Ördöngös, Somogy stb.) 

• évente zenei- és néptánc táborokat szervezünk  

• zeneoktatásban minden tanulót megpróbálunk bevonni a kamarazene, illetve zenekari 

képzésbe 

• csoportos koncert-, kiállítás- és előadás-látogatásokat szervezünk 

• lehetőség szerint tanulmányi kirándulásokon veszünk részt 

1.6 Tehetséggondozás 
Az iskola segíti a művészi pályára készülő növendékek eredményes továbbtanulását: 

• biztosítja a megfelelő és szakszerű képzésüket 

• fokozott figyelemmel kíséri szakmai fejlődésüket 

• rendszeresen nevez tanulmányi versenyekre 

• részt vesz megyei, országos bemutatókon 

• biztosítja a felvételi előtt szükséges elő-meghallgatásokon, szakmai konzultációkon való 

részvételt szaktanárral együtt 

• felkészít a pályázatokra 

• kiállításokat rendez 

• iskolán belüli rendezvényeket, versenyeket szervez (Fodor András Napokon Megyei Rajz 

Verseny) 

• évente regionális néptánc-találkozót, kétévente furulya, valamint rézfúvós- és ütős 

kamarazene megyei szintű versenyt rendezünk 
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1.7 Nevelő-oktató munkát segít ő eszközök jegyzéke 

Zeneoktatás 

A hangszeres zeneoktatás külön a művészeti intézmény épületében zeneoktatás céljára 

kialakított 4 teremben folyik (zongora, rézfúvós, fafúvós, furulya-rézfúvós) egy szolfézsterem, 

továbbá egy próba- és hangversenyterem (színpaddal ellátott) szolgálja a zenei képzést. 

Hangszer ellátottságunk jónak mondható, tény azonban, hogy minden tanszakon legalább 

egy-egy mesterhangszerre volna szükség. A kottatárat folyamatosan fejlesztjük, párhuzamosan az 

oktatás, valamint a szakmai versenyek növekvő igényeit követve. 

Néptánc-oktatás 

A néptánc-oktatás az erre a célra átalakított, tükör-fallal borított teremben folyik. Az 

eszközellátottság jónak tekinthető. Az új táncok bemutatásához szükséges viseletek, illetve a 

készletek pótlása folyamatos. 

Képző és iparművészet 

Az oktatás a művészeti intézmény épületében, egy rajz szaktantermében és egy műhelygyakorlatra 

átalakított teremben folyik, amit az alapfokú művészeti oktatás megfelelő színvonala érdekében 

tovább fejlesztünk. A tanterem taneszköz-jegyzék szerinti felszerelése szinte teljes, a kézműves 

eszközök pótlása folyamatos. A fejlesztések ütemezése folyamatos, az éves költségvetésben kerül 

megtervezésre, a felmerült igények fontossági sorrendjét figyelembe véve. 

 

1.8 Együttm űködés a szül őkkel 
 A nevelési intézmények működésében egyre nagyobb szerepet kell, hogy kapjon a szülőkkel 

való együttműködés. Ehhez a jogi kereteket a közoktatásról szóló törvény adja meg, mely biztosítja a 

szülők részére a tájékozódás és javaslattétel jogát. 

A szülő aktív részese lehet az iskola pedagógiai tevékenységének azáltal, hogy a tagozat vezetője vagy 

a pedagógus hozzájárulásával részt vehet a foglalkozásokon, valamint a félévi és év végi 

beszámolókon (tanszaki bemutató keretében). 

 Évente legalább két alkalommal tartunk szülői értekezletet, ahol lehetőséget adunk arra, 

hogy a szülők véleményt mondjanak az intézményegység munkájáról, javaslatot tegyenek az 

esetleges korrekciókra. 
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2. Helyi tanterv 

2010-2011. tanévig 

/ régi növendékek folytatják felmenő rendszerben 2026-2027. tanévig/ 

A nemzeti erőforrás miniszter 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelete az alapfokú művészetoktatás 

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

rendelet módosítása alapján a rendelet hatálybalépését megelőzően – folytatott képzések felmenő 

rendszerben folytathatók, oly módon, hogy a tanulmányaikat már megkezdett tanulók azt legkésőbb 

a 2026/2027. tanévig be tudják fejezni. 

 

2.1 Az alapfokú m űvészetoktatás általános fejlesztési 
követelményei 

Zene 

• A zenei műveltség megalapozása, a zenei képességek fejlesztése. 

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

kreativitás kialakítása és fejlesztése. 

• Tehetséggondozás, zenei pályát választó növendékek felkészítése szakirányú 

továbbtanulásra. 

 

Néptánc 

• A tanuló mozgáskultúrájának, fizikai állóképességének, a zenéhez való alkalmazkodásának, 

mozgásmemóriájának, improvizációs készségének fejlesztése. 

• A tánc komplexitásából adódóan a társművészetek iránti érzékenység, a vizuális memória, az 

ízlés, és a kritikai érzék fejlesztése. 

• Tudatosítsa, hogy a tánctörténeti ismeretek fejlesztik a személyiségét, az ízlését és 

fogékonyságát általában a művészetek, különösen az előadóművészetek iránt. 

 

Képző- és iparművészet 

• Fejlessze a tanulók esztétikai érzékenységét, fogékonyságát, az esztétikai látását, képi 

műveltségét, emlékezetét, képzeletét, a képző–és iparművészeti tevékenységek iránt.  
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2.2 Személyi feltételek 
Zeneoktatás:   1 fő: rézfúvós (főiskola) 

    1 fő: fafúvós (főiskola) 

    1 fő: furulya- rézfúvós (főiskola) 

1 fő: zongora- szolfézs (főiskola- egyetem) 

Néptánc-oktatás:   1 fő. néptánc-pedagógus (főiskola) 

Képző és iparművészet: 1 fő: rajz és vizuális kultúra szakos tanár (főiskola) 

 

2.3 Képzési id ő 

Zene 

A tagozat 

• (2)+6+4 évfolyam (előképző, alapfok, továbbképző): 

- furulya, fuvola, trombita, ütő, zongora 

• (2)+4+4 évfolyam (előképző, alapfok, továbbképző): 

- klarinét, kürt, harsona, baritonkürt, tenorkürt, tuba 

• (2)+4+2 évfolyam (előképző, alapfok, továbbképző): 

- szaxofon 

B tagozat 

 - az alapfok harmadik évfolyamtól 

Néptánc 

• (2)+6 évfolyam (előképző, alapfok) 

 

Képző- és iparművészet 

• (2)+6 évfolyam (előképző, alapfok) 
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2.4 Óraterv 

 

Zene  

• (2)+6+4 évfolyam (előképző, alapfok, továbbképző): 

- furulya, fuvola, trombita, ütő, zongora 

Évfolyamok 
Előképző Alapfok Továbbképző 

Tantárgy 

első második 1. 2. 3. 4. 5. 6. I. II. III. IV. 
Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Kötelező tárgy 2 2 2 2 2 2       
Kötelezően 
választható tárgy 

      2 2 2 2 2 2 

Választható tárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Összesen 2-6 2-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

• (2)+4+4 évfolyam (előképző, alapfok, továbbképző): 

      - klarinét, kürt, harsona, baritonkürt, tenorkürt, tuba 

Évfolyamok 
Előképző Alapfok Továbbképző 

Tantárgy 

első második 1. 2. 3. 4. I. II. III. IV. 
Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 
Kötelező tárgy 2 2 2 2 2 2     
Kötelezően 
választható tárgy 

      2 2 2 2 

Választható tárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Összesen 2-6 2-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 
 

• (2)+4+2 évfolyam (előképző, alapfok, továbbképző): 

- szaxofon 

Évfolyamok 
Előképző Alapfok Továbbképző 

Tantárgy 

első második 1. 2. 3. 4. I. II. 
Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 
Kötelező tárgy 2 2 2 2 2 2   
Kötelezően 
választható tárgy 

      2 2 

Választható tárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 
Összesen 2-6 2-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

" B " tagozatos oktatásban- alapfok harmadik évfolyamától tantestületi döntés alapján részesülhet 

növendék, ill. tantestületi döntéssel ez megszüntethető. 
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A Művelődés és Közoktatási Minisztérium 1998-ban adta közre az Alapfokú Művészetoktatás 

Követelményei és Tantervi programja című kiadványt. A tantervi program tanszakonként és 

hangszerenként írja elő a kötelező vagy kötelezően választható, valamint a szabadon választható 

tárgyakat. 

A zeneiskolában a következő hangszereken folyik alapfokú művészeti képzés: 

zongora 

fuvola 

furulya 

szaxofon 

klarinét 

trombita 

harsona 

tenorkürt 

baritonkürt 

kürt 

tuba 

ütő 

 

 

 

 

A program bevezetésével egyidejűleg indítjuk a szolfézst kötelező tárgyként, valamint kamarazene, 

zenekar, zenetörténet- zeneirodalom tantárgyakat a válaszható időkeret terhére. Előtérbe helyezzük 

a csoportok, kis együttesek szervezését, megteremtve minél több közös muzsikálási alkalom 

lehetőségét. 

 

Néptánc tanszak 

• (2)+6 évfolyam (előképző, alapfok) 

 

Évfolyamok 
Előképző Alapfok 

Tantárgy 

első második 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Főtárgy 2 2 3 3 3 3 3 3 
Folklórismeret     1 1 1 1 
Kötelezően 
választható tantárgy 

  1 1     

Szabadon választható 
tantárgy 

2 2       

Összesen 4 4 4 4 4 4 4 4 
 

Az előképző, az általános iskolai első és a második osztályos tanulókra épül. A 3. osztályos 

tanulókkal az alapfok első évfolyamát kezdjük el. A képzés felmenő rendszerben folytatódik. 

Tervezett létszám csoportonként minimum 12 fő. 

              A népi játék-néptánc a tanszak fő tantárgya. Ez az összefoglaló név több részterületet foglal 

magába: tánctechnika, ritmikai gyakorlatok, táncos nyelvezet, népi játékok, daltanulás, néptánc. 
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A népi ének a szabadon választható tantárgy az előképző évfolyamokon. A folklórismeret az 

alapfok 1-2. évfolyamán kötelezően választható tantárgy, 3-6. évfolyamán kötelező tantárgy, heti egy 

órában tanítjuk. A néptáncot tanuló gyermekek számára fontos, hogy tudatosuljon, művészeti 

területük egy komplex, elkülönülő részeiben is összefüggő kultúra része. 

Képző- és iparművészet 

• (2)+6 évfolyam (előképző, alapfok) 

 

Évfolyamok 
Előképző Alapfok 

Tantárgy 

első második 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Vizuális alapismeretek 4 4       
Rajz- festés-mintázás   2 2 2 2 2 2 
Műhely-előkészítő   2 2     
Műhelygyakorlat     1 1 1 1 
Szabadon választható 
tantárgy 

    1 1 1 1 

Összesen 4 4 4 4 4 4 4 4 
 

A képzés tanszakai, tantárgyai: 

Főtárgy: Az előképzőben vizuális alapismeretek, amely az előképzősök komplex művészeti tantárgya. 

1-6 évfolyamon rajzolás- festés- mintázás. 

Kötelezően választható tanszak: A kézművesség, melyet a műhely-előkészítő órán, valamint 

műhelygyakorlaton sajátítanak el növendékeink. 

Szabadon választható tárgy: A művészettörténet, a műalkotások elemzése 3-6. évfolyamon. 

Az előképző, az első és a második osztályos általános iskolai tanulókra épül. Az általános iskolai 3. 

osztályos tanulókkal az alapfok első évfolyamát kezdjük el. A képzés felmenő rendszerben 

folytatódik. Tervezett létszám csoportonként minimum 15 fő. 

A műhely-előkészítőt két tanévre a következő tananyaggal, illetve témakörökkel indítjuk: 

• I. tanév: a környezet anyagai; a kézművesség legősibb anyagai; az ember tárgykészítő 

tevékenysége; használati és ajándéktárgyak, a papír,a gyapjú, a fonal, a textil. 

• II. tanév: az agyag; rögtönzött bábfigurák készítése; fakanál vagy botbáb készítése; síkbáb 

készítése pálcára vagy lécre szerelve; árnybáb készítése; egyszerű gyűszű- és kesztyűbábok 

készítése; díszletkészítés.   

 

A képzőművészeti tanszakon a képzés heti 4 órában zajlik. 
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2.5 Képzési specialitások 

Zene                    

A magyar klasszikus zenei oktatás az egyéni zenei kezdeményezéseket szinte figyelmen kívül 

hagyva csak az interpretáció oktatására koncentrál. Ezért a klasszikus zenei hagyományok ápolása 

mellett „jazz”- oktatás is folyik intézményünkben. 

Nagy hangsúlyt fordítunk a gyermekek kreativitásának fejlesztésére, melyhez a jazz-muzsika 

és annak improvizációs elemei kitűnő eszköznek bizonyulnak. Ezért minden tanszakon tanítjuk 

valamilyen szinten a zenei rögtönzést azoknak a gyerekeknek, akik a kötelező anyagon felül képesek 

erre. Célunk, hogy a növendékek - akár klasszikus, akár jazz stílusban – tudjanak zenét rögtönözni. 

Néptánc 

Nagy hangsúllyal bír környékünk kulturális életében a néphagyományok, azon belül is a 

néptánc ápolása. Iskolánk földrajzi helyzetéből adódóan a képzés során kiemelten foglalkozunk 

Somogy megye, illetve a régió néprajzilag ismertebb, híresebb falvainak néprajzával, népzenéjével, 

tánckultúrájával. (Buzsák, Karád, Szenna, Kutas, Szenyér, Berzence). 

Kézművesség 

A kézműves tevékenységek megismertetésével a hagyományos népi kultúra e területének 

átörökítése, a múlt értékeinek beépítése a mai tárgykultúrába, tárgyalkotó tevékenységbe. 

Természetes anyagok felhasználásával a természet-közeli szemléletet alakítjuk ki. Megalapozzuk a 

környezet-átalakítás képességét. 

Környékünk, lakóhelyünk népi kézműves hagyományainak megismerését, mint élmény-, 

ismeret- és tapasztalatszerzési lehetőséget is felhasználjuk. (Buzsák – hímzés, Szőlőskislak – 

fazekasság, Kisberény – nemezelés, Somogyvámos – tojáspatkolás, Pamuk kosárfonás, … stb.) 
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2.6 Tantervi program és tananyag-felsorolás tanszak onként; 
alkalmazható kották, könyvek, segédletek 
 

Zeneoktatás 

A 27 / 1998. / VI.10. / MKM rendelet alapján kiadott programok tartalmazzák a kötelező 

követelményeket, kiegészítve a részletes évfolyamonként meghatározott, javasolt tananyagot. 

A kiadott tantervi programokat a tantestület megismerte, áttanulmányozta, követelményeit 

és ajánlásait megfelelőnek tartja. Munkája során ezt kívánja egyénre szabottan a gyermekek 

képességeit figyelembe véve alkalmazni. 

Iskolánkban az előbb említett dokumentumban meghatározott minimális követelményt 

fogadjuk el alapkövetelményként, azt tekintjük a magasabb évfolyamba lépés feltételének is. 

A helyi specialitásnak tekinthető improvizációs programot hangszerekre, évfolyamokra, és 

növendékre szabottan alkalmazzuk. 

A zeneiskola tanárai a Művelődési és Közoktatási Minisztérium által kiadott „az Alapfokú 

művészetoktatás követelményei és tantervi programja” című kiadványban hangszerenként 

meghatározott minimum követelményeket fogadta el tantervében a következő változtatásokkal: 

FURULYA 

Alapfok A tagozat 1 – 6. évfolyam 

A tantervi programban változás nincs. 

Tananyag A tagozat 1 – 6. évfolyam: 

Béres:   Furulyaiskola I-II-III 

Lőrincz – Paragi: Furulya abc 

Gariboldi:  30 etüd 

Bántai Kovács: Válogatott etűdök fuvolára I. 
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FUVOLA 

Alapfok A tagozat 
1. évfolyam: 21. old. 1. bek. Hangsorok tudatosítása 1#, 1 b előjegyzésig 

  Szerkezettagolás: triós forma tempó 1, kimarad. 

2. bek. a megismert hangsorok gyakorlása különböző artikulációval: staccato 

kimarad. 

  22. old. 2. bek. Népdalok másfél oktáv hangterjedelemben 

2. évfolyam: 24. old. 1. bek. Hangterjedelem kibővítése c 1-től, é 3-ig 

  A hármashangzat és felbontásának fogalma kimarad. 

  2. bek. Dinamikai árnyalás: f, mf, p, kimarad. 

  25. old. 1. bek. Hangterjedelem: d 1-től é 3-ig 

3. évfolyam: 27. old. 1. bek. Hangterjedelem bővítése kromatikusan d 3-ig. 

  28. old. 1. bek. Szerkezet tagolás: a tempó, dal segno, triós forma.  

4. évfolyam: 31. old. 1. bek. A hangterjedelem bővítése kromatikusan a 3-ig. 

  32. old. 1. bek. A kettős nyelvütés használata kimarad. 

  2. bek. Folyamatos, egyenletes tempójú skálázás 4# 4 b-ig. 

Alapfok B tagozat 

2. évfolyam: 63. old. 1. bek. A hangterjedelem bővítése kromatikusan é 3-ig. 

  Az enharmónia fogalma kimarad 

  Ritmikai ismeretek bővítése (16-odok és azok szünet jelei) 

  Újabb tempójelzések, kimarad 

  64. old. 1. bek. Hangindítás súlytalan helyen, átkötések kimarad. 
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3. évfolyam: 65. old. 1. bek. A hangterjedelem bővítése kromatikusan g 3-ig. 

  16-od triola, kettős nyújtópont kimarad. 

  2. bek. kettős nyelvütés használata kimarad 

Tananyag A-B tagozaton 1 – 6. évfolyam: 

Béres János:  Furulyaiskola I-II. 

LőrincZ- Paragi: Furulya abc 

Czidra László:  Furulyamuzsika kezdők számára 

Jenei Zoltán:  Fuvolaiskola I-II. 

Bántai Kovács: Válogatott etűdök fuvolára I- II. 

Csupor László: Ujjgyakorlatok 

Bántai – Kovács: Fuvolamuzsika 

Gariboldi:  30 etűd 

E. Köhler:  Etűdök fuvolára opusz 33 

Valentin:  12 fuvolaszonáta 

Az előadási darabokat a növendék egyéniségéhez és tudásszintjéhez mérten válogatjuk ki. 

KLARINÉT 

Alapfok A tagozat 

2. évfolyam: 23.old. 1. bek. A hangterjedelem bővítése c 3-ig. 

24.old. 2. bek. kimarad: A hangsorok gyakorlása különböző kötésekkel repeticióval. 

3. évfolyam: 26. old. 1. bek. A hangterjedelem bővítése kromatikusan c 3-ig. 

4. évfolyam: 29.old. 1. bek. A hangterjedelem bővítése kromatikusan f 3-ig. 

  30. old. 1. bek. A dur és összhangzatos moll hangsorok 4 # és 4 b előjegyzésig. 
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Alapfok B tagozat 

2. évfolyam: 32. old. 1. bek. A hangterjedelem bővítése kromatikusan c 3-ig. 

  A mondat további része kimarad. 

32.old. 1.bek. A legegyszerűbb díszítések a rövid és hosszú előke a trilla fogalma 

kimarad. 

33. old. 1. bek. A hangsorok gyakorlása különböző kötésekkel repeticióval kimarad. 

  33.old. 2. bek. A hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusan c 3-ig. 

3. évfolyam: 35.old. 1.bek. A hangterjedelem bővítése f 3-ig. 

Tananyag: 1 – 4. évfolyam A tagozaton: 

Kovács:  Klarinétozni tanulok I – II. 

Balassa- Berkes: Klarinétiskola I – II. 

Előadási darabok: Klarinétmuzsika (gyűjtemény) 

Kis Előadási darabok (gyűjtemény) 

Tananyag: 2 – 4. évfolyam B tagozaton: az A tagozat anyaga 

 

Closé:  Válogatott etűdök 

Jean-Jean: Progresszív és melodikus etűdök 

Kroepsch: Etűdök I. 

 

Az előadási darabokat a növendék egyéniségéhez és tudásszintjéhez mérten válogatjuk ki. 
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SZAXOFON 

Alapfok A – B tagozat 1 – 4. évfolyam 

A tantervi programban változtatás nincs. 

Tananyag A – B tagozat 1 – 4. évfolyam: 

Perényi: Saxophone Methode 

Herrer:  Saxofoniskola 

Rae:  Tíz populáris darab 

Collin:  Etudes 

Collin:  Jazz piéces 

Jazz:  Real Book (gyűjtemények) 

Az előadási darabokat a növendék egyéniségéhez és tudásszintjéhez mérten válogatjuk ki. 

TROMBITA 
Alapfok A tagozat 

Előképző: 1. évfolyam: 17. old. 2. bek. Hangterjedelem kis h-tól egyvonalas g-ig. 

18. old. Az év végi vizsga anyaga két gyermekdal zongorakísérettel vagy népdal 

1. évfolyam: 19. old. 2. bek. Kis a –tól egyvonalas g-ig 

2. évfolyam: 21. old. 1. bek. Hangsorok 2# 2 b előjegyzésig 

22. old. Év égi vizsga anyaga 3 gyakorlat 

3. évfolyam: 25. old. Év végi vizsga anyaga 3 gyakorlat 

4. évfolyam: 27. old. Év végi vizsga anyaga 3 gyakorlat. 

5. évfolyam: 31. old. Év végi vizsga anyaga 3 gyakorlat. 

6. évfolyam: 34. old. Év végi vizsga anyaga két gyakorlat és két előadási darab. 
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Alapfok B tagozat 

2. évfolyam: 22. old. év végi vizsga anyaga skála és két gyakorlat 

3. évfolyam: 26. old. Év végi vizsga 3 gyakorlat. 

4. évfolyam: 28. old. Év végi vizsga anyaga 3 gyakorlat. 

  1. bek. Hangsorok 5# 5 b előjegyzésig. 

5. évfolyam: 32. old. Év végi vizsga anyaga 2 gyakorlat 

6. évfolyam: 35. old. Év végi vizsga anyaga 2 gyakorlat. 

 

Tananyag A – B tagozat 1 – 6. évfolyam: 

Varasdy: Trombitaiskola I-IV. 

Stamp:  Warm Ups 

Colin:  Warm Ups 

Az előadási darabokat a növendék egyéniségéhez és tudásszintjéhez mérten válogatjuk ki. 

HARSONA (bariton és tenor) 

Alapfok A – B tagozat 1 – 4. évfolyam 

A tantervi programban változás nincs.  

Tananyag A – B tagozat 1 – 4. évfolyam: 

Steiner: Harsona abc I – IV. 

Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra 

Collin:  Skálatanulmányok 

Varasdy: Trombitaiskola I-IV. 

 

Az előadási darabokat a növendék egyéniségéhez és tudásszintjéhez mérten válogatjuk ki. 
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KÜRT 

Alapfok A tagozat 1 – 4. évfolyam 

1. évfolyam: 19. old. 1. bek. Hangterjedelem c –től a 1-ig 

2. bek. két különböző stílusú gyakorlat 

2. évfolyam: 21. old. Év végi vizsga anyaga c –dur skála két gyakorlat és két különböző karakterű 

darab 

3. évfolyam: 23. old. Év végi vizsga anyaga különböző skálaképletekkel kimarad. 

4. évfolyam: 26. old. Év végi vizsga anyaga két különböző karakterű gyakorlat 

 

Alapfok B tagozat 1 – 4. évfolyam 

2. évfolyam: 22. old. 2. bek. Lapról olvasás kimarad, valamint egy kantiléna kotta nélkül. 

3. évfolyam: 25. old. Meghallgatás anyaga 1 kantiléna kotta nélkül, és lapról olvasás kimarad. 

4. évfolyam: Meghallgatás anyaga 1 kantiléna kotta nélkül, és lapról olvasás kimarad. 

 

Tananyag A – B tagozat 1 – 4. évfolyam: 

Szilágyi- Kökényessy: Kürtiskola I. – II. 

Handel:    Larghetto 

Mozart:   Larghetto 

Pergolesi:   Sziciliana 

Schubert:   Ave Maria 

Az előadási darabokat a növendék egyéniségéhez és tudásszintjéhez mérten válogatjuk ki. 
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TUBA 

Alapfok A – B tagozat 1–4. évfolyam 

A tuba tantervi programjában változtatás nem történt. 

Tananyag A – B tagozaton 1 – 4. évfolyam: 

Jakab:  Tubaiskola I.- II. 

Újfalusi: Tubaiskola 

Brodszky: Régi zene gordonkára 

Varasdi: Trombitaiskola 

 

Az előadási darabokat a növendék egyéniségéhez és tudásszintjéhez mérten válogatjuk ki. 

 

ZONGORA 

Alapfok A – B tagozat 1–6. évfolyam 

A zongora tantervi programjában változtatás nem történt 

Tananyag A – B tagozaton 1 – 6. évfolyam: 

Papp Lajos: Zongora abc 

Hernádi: Zongoraiskola I-II. 

Bartók: Mikrokozmosz I-IV 

Hernádi: Gyermek Mozart 

Shuman: Jugend album 

Diabelli: Négykezesek 

Czerny: Könnyű technikai gyakorlatok I-IV 
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Kabaleszkij: Válogatott zongoradarabok 

Csajkovszkij: Gyermekalbum 

Könnyű szonatinák zongorára 

Bartók: Gyermekeknek I-III. 

Hernádi: Bach 13 könnyű kis zongoradarab 

Hernádi: Bach 18 kis prelúdium 

Majkapar: Kis zongoradarabok 

 

Az előadási darabokat a növendék egyéniségéhez és tudásszintjéhez mérten válogatjuk ki. 

ÜTŐ 

Alapfok A tagozat 1 – 6. évfolyam 

A tantervi programban változás nincs. 

Tananyag A tagozat 1 – 6. évfolyam: 

Vigdorovics:  Ütőhangszerek iskolája 

Balázs- Zempléni: Kisdobiskola 

Balázs:   Technikai gyakorlatok I – III –ig 

Bányai:  Jazzdobiskola 

Az előadási darabokat a növendék egyéniségéhez és tudásszintjéhez mérten válogatjuk ki. 

 

Improvizáció –  jazz 

A művészeti tagozat helyi specialitásai között szerepel a jazz-képzés. Ezen belül is az improvizáció 

tanítása. A növendékek egyéni óráikon – a kötelező tananyagon felül tanulhatnak jazz-improvizációt. 

Ennek tananyaga tanszakonként a következő. 
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Zongora: 

o Peterson: Jazziskola I – III. 

o Collin:  Jazz etűdök zongorára 

o Gonda:  A rögtönzés világa I - III. 

Szaxofon: 

A szaxofon tananyagnál említett gyűjtemények. 

Rézfúvós: 

Krumpfer: Ritmikus jazz-gyakorlatok I – II. 

Az előadási darabokat a növendék egyéniségéhez és tudásszintjéhez mérten válogatjuk ki. 

 

SZOLFÉZS 

Alapfok A – B tagozat 1 – 4. évfolyam 

A szolfézs tanszak a központi irányelveket az alábbi változtatásokkal és kiegészítésekkel alkalmazza: 

A tagozat: 

Előképző 1 – 2. évfolyam:  

A szolfézs tantervi programjában változtatás nem történt 

1. évfolyam: 

• Ismerje a dúr és moll hármashangzatot, tudja azokat énekelni és felismerni 

együtthangzásban vagy felbontásban. 

• Ismerje a módosítójeleket, az előjegyzések sorrendjét írásban is, mindkét kulcsban 3#, 1b 

előjegyzésig.  

2 – 3. évfolyam:  

• A szolfézs tantervi programjában változtatás nem történt 

4. évfolyam: 

• Ismerje a kvintoszlopot 6#, 6b előjegyzésig 
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B tagozat: 

A B tagozat követelménye azonos a 6 éves tanszakok „B” tagozatos követelményrendszerével, kivéve: 

Tudjon lejegyezni 

• hangköz –és hangzatmenetet, mely könnyű alterációt, hangnemi kitérést tartalmazhat – 4-5 

meghallgatás alapján,  

• két szólamú dallamot, mely könnyű alterációt tartalmazhat,  6-8 meghallgatás alapján 

• Tudjon lapról énekelni a fentiekhez hasonló nehézségi fokú dallamot szolmizálva és ábécés 

nevekkel. 

Tananyag: A – B tagozat 1 – 4. évfolyam: 

Dobszay László:  A hangok világa I-V-ig és Útmutató. 

J. Irsai Vera:  Szolfézs példatár, Alsófok I-II. 

   Zenei olvasókönyv 

Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat 

   Biciniumok 

Bárdos Lajos:  Kicsinyek kórusa I-II. 

Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok 

Ádám Jenő:  A dal mesterei I-II. 

ZENETÖRTÉNET- ZENEIRODALOM 

A zenetörténet- zeneirodalom tantervi programjában változtatás nem történt 

KAMARAZENE 

A kamarazene tantervi programjában változtatás nem történt. Az előadási darabokat a növendék 

egyéniségéhez és tudásszintjéhez mérten válogatjuk ki. 

ZENEKAR 

A zenekar tantervi programjában változtatás nem történt. Az előadási darabokat a növendék 

egyéniségéhez és tudásszintjéhez mérten válogatjuk ki. 
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A továbbképző évfolyamok tananyaga és tantervi programja  

A továbbképző évfolyamokon nincs változás sem a tantervet, sem a tananyagot illetően.  

 

KÉPZŐ-ÉS IPARMŰVÉSZET 

1-6. évfolyam 

RAJZ-FESTÉS-MINTÁZÁS (főtárgy) 

A rajz-festés-mintázás tantervi programjában változás nem történt. 

Tananyag:  1 – 6. évfolyam: 

László Enikő:  Rajz 

Környeiné-Reegnné: Tér-forma-szín 

 

KÉZMŰVES TANSZAK (választható tanszak) 

Műhely előkészítő 1 – 2. évfolyam 

A műhely előkészítő tananyagát Baranyai Zoltánné Helyi tanterv –,,Az alapfokú 

művészetoktatási intézmények pedagógiai programja” (OM. 2004) című segédlete alapján 

állítottuk össze a következők szerint: 

1. évfolyam:  

A környezet anyagai. A kézművesség legősibb anyagai. Az ember tárgykészítő tevékenysége. 

Használati és ajándéktárgyak. A papír, a gyapjú, a fonal és a textil. 

2. évfolyam: 

Az agyag. Rögtönzött bábfigurák készítése. Fakanál vagy botbáb készítése. Síkbáb készítése pálcára 

vagy lécre szerelve. Árnybáb készítése. Egyszerű gyűszű- és kesztyűbábok készítése. Díszletkészítés.   
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Műhelygyakorlat  3 – 6. évfolyam 

A kézműves tanszak műhelygyakorlat tantervi programjában változás nincs. 

Tananyag: 

Herendi M.: Népművészet 

Színes ötletek sorozat 

 

MŰVÉSZETTÖRTÉNET 3-6. évfolyam 

 (szabadon választható tárgy) 

Mivel a kézműves tanszak óraszáma évi 36 hét (heti 1 óra), összesen 36 óra, ezért heti egy órában 

egy szabadon választható tantárgyat (művészettörténet) oktatunk növendékeinknek. 

A művészettörténet tárgy tantervi programjában változás nincs. 

Tananyag: 3 – 6. évfolyam: 

Szabó Attila: Művészettörténet vázlatokban 

Szabó Attila: Művészettörténet képekben 

László János: Művészettörténet 5. osztály 

Falcióne S.: Művészettörténet 6. osztály 

TÁNCMŰVÉSZET 

A néptánc tanszak a központi irányelveket az alábbi változtatásokkal és kiegészítésekkel alkalmazza: 

NÉPI JÁTÉK, NÉPTÁNC (főtárgy) 

Tananyag: előképző 1-2 és alapfok 1 – 6. évfolyam: 

Előképző:  

A központi tantervben előírt játéktípusok elsajátítása elsősorban a dunai dialektus területéről. Együd 

Árpád néprajzi gyűjtései alapján a somogyi területen található játékváltozatokra koncentrálva. 
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1. évfolyam:  

Az ugrós, illetve csárdás tánctípusok elsajátítása a dunai dialektus, kiemelten a somogyi terület (azon 

belül is Berzence, Buzsák, vagy Szenna községek táncanyagát felhasználva), vagy a mezőföldi terület 

(azon belül is Alap, Jenő, vagy Perkáta község) táncanyagán keresztül. 

2 – 3. évfolyam:  

A somogyi terület táncainak alaposabb, mélyebb ismerete, elsajátítása. A dunai dialektus (azon belül 

is rábaközi, mezőföldi vagy sárközi területek) táncanyagának elsajátítása. 

4. évfolyam:  

A somogyi terület táncismeretének további mélyítése. Dél-alföldi (azon belül is Tápé, vagy Apátfalva 

községek táncanyagát felhasználva), vagy a Felső-Tisza vidéki dialektus terület táncanyagának (azon 

belül is a szatmári, bodrogközi, keleti palóc vagy szilágysági terület) elsajátítása. 

5-6. évfolyam:  

Felcserélve a 4. évfolyam központilag kiadott tananyagát az erdélyi dialektus táncaiból Mezőség 

(azon belül is Szék, vagy Magyarpalatka községek táncanyagait felhasználva), vagy a Székelyföld 

táncanyagának elsajátítása. Ezen felül az 1-6. évfolyamok tananyagának ismétlése. 

Minden évfolyamon a kiírt módosításoknak megfelelve, a helyi klientúra és a csoport összetétele 

határozza meg a tervezett, illetve elvégzett tananyagot. Minden évfolyamra vonatkozóan a speciális 

tánctechnikai gyakorlatok tanulása kizárólag az aktuális táncanyaghoz kapcsolódva történik. 

A központilag kiadott irodalomjegyzék kiegészítése: 

Szapu Magda: GYERMEKJÁTÉKOK 

Lázár Katalin: NÉPI JÁTÉKOK 

TÁNCOLJ VELÜNK! (videó melléklet) Somogyi és Sárközi táncok 

Morvay Péter-Pesovár Ernő: SOMOGYI TÁNCOK 

Kapitány-Imrő: SOMOGY MEGYE NÉPMŰVÉSZETE 
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FOLKLÓRISMERET (kötelezően választható tárgy) 

A folklórismeret tantervi programjában változtatás nem történt A központi tantervben előírt 

tananyag elsajátítása a dunai dialektusterület azon belül is a Somogy megyei gyűjtések alapján 

történik. A hat évfolyamra elosztott tananyagot évről-évre kibővítve oktatjuk. 

Felhasznált irodalom: 

Király Lajos: SOMOGYI NÉPSZOKÁSOK 

Buzsáki Istvánné: ÖTSZÁZ ÉV ÖRÖKSÉGE – Buzsáki népszokások 

Tengerdi Győző: BALATONI NÁDAS BEREK - Táska község dalai 

Tengerdi Győző: BALATONI NÁDAS BEREK - Buzsák község dalai 

 

2. 7 Tanulói jogviszony 
A tanulói jogviszony a beiratkozással jön létre. A beiratkozás felvételi alapján történik, szaktanárokból 

álló bizottság előtt. A felvételt a szülő kezdeményezi írásban. Az eredményről írásos értesítést kap az 

iskolától. 

Jelentkezési feltételek: 

- fizikális alkalmasság  

- zenei hallás, ritmusérzék 

- tánctechnikai és fizikai fejlettség 

- tanköteles kor ( 6-7 év ) 

- évközbeni érkezés esetén különbözeti vizsga kérhető az iskola részéről 

 

Jogviszony megszűnése: 

- összes évfolyam elvégzése esetén  

- megkezdett tanév végén szülői kezdeményezésre (írásban) 

- orvosi javaslatra 

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

- az utolsó továbbképző évfolyam befejezésével 
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Jogviszony megszűnése évközben kizárólag: 

- orvosi javaslatra 

- egyéb kizáró tényezők miatt (költözés, baleset stb.) 

- szülő írásbeli kérésére, a bejelentésben megjelölt napon 

- nagykorú tanuló írásbeli bejelentésére a bejelentésben megjelölt napon 

- törvényi szabályozás által megadott igazolatlan hiányzások esetében Kt.75. § (i) pontja 

alapján 

Megjegyzés: 

Sikeres felvételi vizsga esetén a gyermek általában egy vagy két év előképzőt végez, attól 

függően, hogy az általános iskola 1. vagy 2. évfolyamán iratkozott be a művészeti iskolába. Néptánc 

és képzőművészeti tanszakon az általános iskola 3. osztályos tanulója (8-9 év) első osztályba léphet, 

amennyiben a felvételi bizottság felkészültnek találja az 1. évfolyam megkezdésére. 

Zeneiskolában fizikális adottságait figyelembe véve, ugyancsak 3. osztályos korban (8-9 év) 

kezdheti el hangszeres tanulmányait, ekkor lesz első osztályos. Erre az időre a szülőknek el kell 

dönteni, hogy milyen hangszerre íratják gyermeküket. A fent említett fizikális adottságok alapján - a 

szülő elképzelésével ellentétben - a szaktanárok más hangszerre is irányíthatják a növendéket 

(amennyiben a szülő azt elfogadja). 

 

Több tanszakos tanulók helyzete 

1. Több tanszakra csak szülői kérésre vehető fel növendék. 

2. Vizsgák után minden több tanszakos tanuló helyzetét felülvizsgálja a testület és engedélyezi 

/ vagy nem engedélyezi a növendék több tanszakon való egyidejű részvételét a jövőben. 

3. Az engedélyhez osztályfőnöki vélemény is szükséges. 

4. Amennyiben nem javasolja a testület a több tanszakon való egyidejű tanulást, úgy az 

igazgató írásban értesíti a szülőt a döntéséről, majd a szülő választhat, hogy melyik tanszakot 

hagyja el gyermeke. 

 

A gyermekek érdeke az, hogy annyi tanszakon teljesítsenek jól, amennyit elbírnak, és legyen 

sikerélményük.  
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„B” tagozatos tanulók helyzete, „B” tagozatra való felvétel követelményei: 

1. A szaktanár felvételi előtt legalább 2 évvel értesíti a szülőt arról, hogy gyermeke alkalmas 

művészeti pályára. 

2. Amennyiben a szülő úgy dönt, hogy a művészeti pályát megpróbálja gyermeke, úgy kérvényt 

ír a művészetoktatási vezetőnek, melyben kéri gyermeke „B” tagozatra való felvételét. 

3. A művészetoktatási vezető a kérelmet a tantestület elé terjeszti, mely a kérést véleményezi 

és beterjeszti az iskolavezetés elé. 

4. Az iskolavezetés a tantestületi vélemény alapján dönt arról, hogy biztosítja e vagy nem a 

többlet órakeretet a növendék felkészítéséhez. A döntésről írásban értesíti a szülőt. 

5. Amennyiben a szülő kezdeményezi gyermeke felkészítését művészeti pályára az eljárásrend 

azonos. 

6. Ha a tantestület határozata kedvezőtlen a szülő számára, vagy a szülő későn dönt arról, hogy 

gyermekét művészeti pályára adja, úgy a tantestület nem tud felelősséget vállalni a 

növendék felkészítéséért. Erről a szülő írásbeli tájékoztatást kap. 

7. A tantestület által elutasított növendéket a szaktanár elviheti konzultációra a felsőbb 

intézménybe a szülővel, és véleményeztetheti a tanuló felvételi esélyeit. 

 

 

Előképzőből hangszeres-előképzőbe való átiratkozás évközben 

1. Félévkor a szolfézstanár felméri a növendékeket. 

2. Javaslatot tesz a tantestület felé, mely növendék alkalmas hangszeres előképzőbe. 

3. A tantestület a javaslatot véleményezi és az iskolavezetés elé, terjeszti. 

4. Az iskolavezetés dönt a kérdésben, mivel ennek óraszám vonzata van. 

5. A döntésről a szülőt írásban értesíti a szaktanár. 

Előképzőből hangszeres előképzőbe átmenni évközben csak nagyon indokolt esetben, (kiemelkedően 

tehetséges növendék) osztályozó vizsga letételét követően lehet. 
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2. 8 Magasabb évfolyamba lépés feltételei, az érték elés 
Felsőbb évfolyamba bocsátható az a tanuló, aki megfelelt évfolyama minimális követelményeinek, 

valamint főtárgyból és a kötelező tárgy(ak)ból eredményes vizsgát tett. Ha bármilyen elfogadható ok 

miatt a növendék a beszámolón nem vett részt, osztályzatát évi munkája alapján a szaktanár állapítja 

meg. A hivatalos érdemjegyeket havonként és félévente az ellenőrzőbe, az év végi osztályzatot pedig 

a bizonyítványban kapják meg a növendékek. 

Zene: 

Előképző évfolyamon a tanuló évi munkája és az összefoglaló órán, illetve a beszámolón nyújtott 

teljesítménye alapján a következő minősítés valamelyikét kaphatja: 

� jól megfelelt 

� megfelelt 

� nem felelt meg 

Az alapfok és a továbbképző évfolyamain a növendék előmenetelének értékelésére a havi 

érdemjegyeken és tanszaki koncerteken kívül évi két alkalommal kerül sor. A félévi osztályzatokat a 

hangszeres tanár javaslata alapján, az év végi osztályzatokat a hangszeres tanár javaslata alapján, az 

egész évi munka figyelembe vételével a szaktanárokból álló vizsgabizottság állapítja meg. A tanuló 

szorgalmának értékelése minden esetben a főtárgy-tanár feladata.  

Néptánc  

Előképző évfolyamon a tanuló évi munkája és az összefoglaló órán, illetve a beszámolón nyújtott 

teljesítménye alapján az alábbi minősítést kaphatja: 

� jól megfelelt 

� megfelelt 

� nem felelt meg 

Az alapfok 1-6 évfolyamán a pedagógus a tanuló teljesítményét tanítási év közben 

érdemjeggyel értékeli, félévkor és év végén osztályzattal minősíti. A tanulók félévi és év végi 

vizsgái az iskolában egyénileg, párban vagy csoportos bemutatási formában bizottság előtt 

történnek. A vizsga anyagát a szaktanár állítja össze. 

 

Az előképző évfolyamokon félévkor nem tervezünk vizsgát, hanem év végén bemutatót tartunk a 

tanult tananyagból (játékok, népdalok). A vizsgaanyagok bemutatása történhet egyénileg, párban és 

csoportosan. Év végi bemutatón a tanult koreográfiát adják elő a növendékek 
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Képző- és iparművészet 

A tanulók teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel értékeljük. A 

félévi és az év végi osztályzatokat az érdemjegyek alapján határozzuk meg. A tanév során a 

bemutatott pályázatokon, kiállításokon való szereplést értékeljük. Az elméleti tárgyak számonkérési 

módja szóbeli vagy írásbeli forma. A tanulók munkáját félévkor ellenőrzőben, év végén 

bizonyítványban osztályzattal minősítjük.  

Előképző évfolyamon a tanuló évi munkája és az összefoglaló órán, illetve a beszámolón nyújtott 

teljesítménye alapján az alábbi minősítést kaphatja: 

� jól megfelelt 

� megfelelt 

� nem felelt meg 

 

Az értékelés sajátosságai (mindhárom szakág esetében) 

A művészeti iskolában adott osztályzat megállapításakor az alábbiakat is vesszük figyelembe: 

1. Féléves munka /havi jegyek átlaga/ 

2. Tanszaki bemutatón, kiállításon nyújtott teljesítmény 

3. Félévi, év végi vizsgán nyújtott teljesítmény 

4. Egyéb koncerten, versenyen nyújtott teljesítmény 

 

A fentiek egy-egy részjegyet érnek, melyek átlaga adja az év végi, félévi jegyet. A kerekítés, ha 

szükséges, a szaktanár kompetenciája. 

 

Érdemjegyek alkalmazása:  

Alapfok és továbbképző évfolyamokon az alábbi érdemjegyeket és osztályzatokat alkalmazzuk: 

- jeles ( 5 ), jó ( 4 ), közepes ( 3 ), elégséges ( 2 ), elégtelen ( 1 ) 

A tanuló szorgalmának értékelésére a következő érdemjegyeket és osztályzatokat használjuk: 

- példás ( 5 ), jó ( 4 ), változó ( 3 ), hanyag ( 2 ) 
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3. Helyi tanterv 
2011/2012. tanévtől 

A nemzeti erőforrás miniszter 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelete az alapfokú 

művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról 

szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet módosítása alapján első alkalommal a 2011/2012. 

tanévben megkezdett képzésekre felmenő rendszerben kell alkalmazni.” 

 

3.1 Az alapfokú m űvészetoktatás általános fejlesztési 
követelményei 

Zene 

• A zenei műveltség megalapozása, a zenei képességek fejlesztése. 

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

kreativitás kialakítása és fejlesztése. 

• Tehetséggondozás, zenei pályát választó növendékek felkészítése szakirányú 

továbbtanulásra. 

 

Néptánc 

• A tanuló mozgáskultúrájának, fizikai állóképességének, a zenéhez való alkalmazkodásának, 

mozgásmemóriájának, improvizációs készségének fejlesztése. 

• A tánc komplexitásából adódóan a társművészetek iránti érzékenység, a vizuális memória, az 

ízlés, és a kritikai érzék fejlesztése. 

• Tudatosítsa, hogy a tánctörténeti ismeretek fejlesztik a személyiségét, az ízlését és 

fogékonyságát általában a művészetek, különösen az előadóművészetek iránt. 

 

Képző- és iparművészet 

• Fejlessze a tanulók esztétikai érzékenységét, fogékonyságát, az esztétikai látását, képi 

műveltségét, emlékezetét, képzeletét, a képző–és iparművészeti tevékenységek iránt.  
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3.2 Személyi feltételek 
Zeneoktatás:   1 fő: rézfúvós (főiskola) 

    1 fő: fafúvós (főiskola) 

    1 fő: furulya- rézfúvós (főiskola) 

1 fő: zongora- szolfézs (főiskola- egyetem) 

Néptánc-oktatás:   1 fő. néptánc-pedagógus (főiskola) 

Képző és iparművészet: 1 fő: rajz és vizuális kultúra szakos tanár (főiskola) 

 

3.3 Képzési id ő 

Zeneművészeti ág 

A tagozat 

A képzés évfolyamainak száma: 

• (2)+6+4 évfolyam (előképző, alapfok, továbbképző): 

- furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, trombita, kürt, harsona---tenorkürt---baritonkürt, tuba, ütõ, zongora. 

 

B tagozat 

A képzés évfolyamainak száma: 

•  (2+1)+5+4 évfolyam(előképző, alapfok, továbbképző): 

- furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, trombita, kürt, harsona---tenorkürt---baritonkürt, tuba, ütõ, zongora. 

 - az alapfok harmadik évfolyamtól 

" B " tagozatos oktatásban- alapfok harmadik évfolyamától tantestületi döntés alapján részesülhet 

növendék, ill. tantestületi döntéssel ez megszüntethető. 

Táncművészeti ág 

A képzés évfolyamainak száma: 

• (2)+6 évfolyam (előképző, alapfok) 

- néptánc 
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Képző- és iparművészeti ág 

A képzés évfolyamainak száma: 

• (2)+6 évfolyam (előképző, alapfok) 

- kézműves 

 

3.4 Óraterv 

 

Zeneművészeti ág 

 A tagozat 

 

• (2)+6+4 évfolyam (előképző, alapfok, továbbképző): 

- furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, trombita, kürt, harsona---tenorkürt---baritonkürt, tuba, ütõ, zongora. 

 

Évfolyamok 
Előképző Alapfok Továbbképző 

Tantárgy 

első második 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Kötelező tárgy (2) (2) 2 2 2 2       
Kötelezően 
választható tárgy 

      2 2 2 2 2 2 

Választható tárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Összes óra (4-6) (4-6) 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

 

Fõtárgy: - furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, trombita, kürt, harsona---tenorkürt---baritonkürt, tuba, 

ütõ, zongora. 

 

Kötelezõ tantárgy: szolfézs kötelezõ* 

 

Kötelezõen választható tantárgyak: kamarazene,zenekar 

 

Választható tantárgyak:második hangszer, kamarazene, zenekar 

 

 

* Ha a tanuló már teljesítette a kötelezõ tantárgy követelményeit (szolfézs alapfok 4. évfolyam), 

akkor helyette a kötelezõen választható tantárgyak közül köteles egyet felvenni. 

 

 

Az „A’’ tagozatos óratervek magukba foglalják az elõképzõ, az alapfokú és a továbbképzõ 

évfolyamokat. Az elsõ (zárójelben levõ) számjegy az elõképzõ, a második számjegy az alapfokú, a 

harmadik számjegy a továbbképz évfolyamainak számát jelenti. Az elõképzõ évfolyamokat nem 

kötelezõ elvégezni. 

 



Nevelési és Pedagógiai Program PTKT FIÓ – IV. Fejezet 
 

 39 

 

B tagozat 

•  (2+1)+5+4 évfolyam(előképző, alapfok, továbbképző): 

- furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, trombita, kürt, harsona–tenorkürt–baritonkürt, tuba, ütõ, 
zongora. 

 
 

Évfolyamok 
Előképző Alapfok Továbbképző 

Tantárgy 

első második 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
Főtárgy (2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Kötelező tárgy (2) (2) (2) 2 2 2       
Kötelezően 
választható tárgy 

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

Választható tárgy (2) (2) (2) 0-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 
Összes óra (4-6) (4-6) (4-6) 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

 

Főtárgy: - furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, trombita, kürt, harsona–tenorkürt–baritonkürt, tuba, 
ütő, zongora. 
 
Kötelezőtantárgy: szolfézs  
 
Kötelezően választható tantárgyak: kamarazene, zenekar 
 
Választható tantárgyak:második hangszer, kamarazene, zenekar 
 
 
A „B” tagozatos évfolyamok óratervei magukba foglalják az előképző, az alapfokú és a továbbképző 
évfolyamokat. 
 
A zárójelbe tett évfolyamok az „A” tagozaton végzett előtanulmányokat jelentik. Az előképző 
évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 
 
 

Táncművészeti ág 

• (2)+6 évfolyam (előképző, alapfok) 

- néptánc 

 

Évfolyamok 
Előképző Alapfok 

Tantárgy 

első második 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Főtárgy 2 2 3-4 3-4 3 3 3 3 
Kötelező tantárgy: 
folklórismeret 

    1 1 1 1 

Kötelezően 
választható tantárgy 

  1 1     

Választható tantárgy 2 2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 
Összes óra 2-4 2-4 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 
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Főtárgy:   Népi játék (1–2. előképző évfolyamon) 
                Néptánc (1–6. alapfokú ) 
 
Kötelező tantárgy: Folklórismeret (3–6. alapfokú évfolyamon) 
 
Kötelezően választható tantárgy: Folklórismeret 
 
Választható tantárgyak: Népi játék (1–2. előképző évfolyamon) 
                                       Néptánc (1–6. alapfokú évfolyamon) 
                                       Népzenei alapismeretek (1–6. alapfokú évfolyamon) 
 

Képző- és iparművészeti ág 

• (2)+6 évfolyam (előképző, alapfok) 

- kézműves 

Évfolyamok 
Előképző Alapfok 

Tantárgy 

első második 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 
Kötelező tantárgy: 
műhely- előkészítő 

  2 2 2    

Kötelezően 
választható tantárgy: 
 műhelygyakorlat 

     2 2 2 

Választható tantárgy (2) (2) 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 
Összesen (2-4) (2-4) 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

Főtárgy: Az előképzőben vizuális alapismeretek, amely az előképzősök komplex művészeti  tantárgya.  

             1-6 évfolyamon rajzolás- festés- mintázás. 

Kötelező tantárgy:  műhely-előkészítő (1–3. alapfokú évfolyamon) 

Kötelezően választható tantárgy:  műhelygyakorlat(4–6. alapfokú évfolyamon). 

Választható tárgy: Vizuális alapozó gyakorlatok (elõképzõ 1---2. évfolyama) 

      A művészettörténet, a műalkotások elemzése 3-6. évfolyamon. 
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3.5 Képzési specialitások 

Zene                    

A magyar klasszikus zenei oktatás az egyéni zenei kezdeményezéseket szinte figyelmen kívül 

hagyva csak az interpretáció oktatására koncentrál. Ezért a klasszikus zenei hagyományok ápolása 

mellett „jazz”- oktatás is folyik intézményünkben. 

Nagy hangsúlyt fordítunk a gyermekek kreativitásának fejlesztésére, melyhez a jazz-muzsika 

és annak improvizációs elemei kitűnő eszköznek bizonyulnak. Ezért minden tanszakon tanítjuk 

valamilyen szinten a zenei rögtönzést azoknak a gyerekeknek, akik a kötelező anyagon felül képesek 

erre. Célunk, hogy a növendékek - akár klasszikus, akár jazz stílusban – tudjanak zenét rögtönözni. 

Néptánc 

Nagy hangsúllyal bír környékünk kulturális életében a néphagyományok, azon belül is 

a néptánc ápolása. Iskolánk földrajzi helyzetéből adódóan a képzés során kiemelten 

foglalkozunk Somogy megye, illetve a régió néprajzilag ismertebb, híresebb falvainak 

néprajzával, népzenéjével, tánckultúrájával. (Buzsák, Karád, Szenna, Kutas, Szenyér, 

Berzence). 

 

Kézművesség 

A kézműves tevékenységek megismertetésével a hagyományos népi kultúra e 

területének átörökítése, a múlt értékeinek beépítése a mai tárgykultúrába, tárgyalkotó 

tevékenységbe. Természetes anyagok felhasználásával a természet-közeli szemléletet 

alakítjuk ki. Megalapozzuk a környezet-átalakítás képességét. 

Környékünk, lakóhelyünk népi kézműves hagyományainak megismerését, mint élmény-, 

ismeret- és tapasztalatszerzési lehetőséget is felhasználjuk. (Buzsák – hímzés, Szőlőskislak – 

fazekasság, Kisberény – nemezelés, Somogyvámos – tojáspatkolás, Pamuk kosárfonás, … stb.) 
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3.6 Tantervi program  
 

A nemzeti erőforrás miniszter 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelete az alapfokú művészetoktatás 

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

rendelet módosítása alapján  kiadott programok tartalmazzák a kötelező követelményeket, 

kiegészítve a részletes évfolyamonként meghatározott, javasolt tananyagot. 

 

A kiadott tantervi programokat a tantestület megismerte, áttanulmányozta, követelményeit 

és ajánlásait megfelelőnek tartja. Munkája során ezt kívánja egyénre szabottan a gyermekek 

képességeit figyelembe véve alkalmazni. 

 

Iskolánkban az előbb említett rendeletben meghatározott minimális követelményt fogadjuk 

el alapkövetelményként, azt tekintjük a magasabb évfolyamba lépés feltételének is. 

 

3. 7 Tanulói jogviszony 
A tanulói jogviszony a beiratkozással jön létre. A beiratkozás felvételi alapján történik, szaktanárokból 

álló bizottság előtt. A felvételt a szülő kezdeményezi írásban. Az eredményről írásos értesítést kap az 

iskolától. 

Jelentkezési feltételek: 

- fizikális alkalmasság  

- zenei hallás, ritmusérzék 

- tánctechnikai és fizikai fejlettség 

- tanköteles kor ( 6-7 év ) 

- évközbeni érkezés esetén különbözeti vizsga kérhető az iskola részéről 

Jogviszony megszűnése: 

- összes évfolyam elvégzése esetén  

- megkezdett tanév végén szülői kezdeményezésre (írásban) 

- orvosi javaslatra 

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

- az utolsó továbbképző évfolyam befejezésével 
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Jogviszony megszűnése évközben kizárólag: 

- orvosi javaslatra 

- egyéb kizáró tényezők miatt (költözés, baleset stb.) 

- szülő írásbeli kérésére, a bejelentésben megjelölt napon 

- nagykorú tanuló írásbeli bejelentésére a bejelentésben megjelölt napon 

- törvényi szabályozás által megadott igazolatlan hiányzások esetében Kt.75. § (i) pontja 

alapján 

-  

Megjegyzés: 

Sikeres felvételi vizsga esetén a gyermek általában egy vagy két év előképzőt végez, attól 

függően, hogy az általános iskola 1. vagy 2. évfolyamán iratkozott be a művészeti iskolába. Néptánc 

és képzőművészeti tanszakon az általános iskola 3. osztályos tanulója (8-9 év) első osztályba léphet, 

amennyiben a felvételi bizottság felkészültnek találja az 1. évfolyam megkezdésére. 

 

Zeneiskolában fizikális adottságait figyelembe véve, ugyancsak 3. osztályos korban (8-9 év) 

kezdheti el hangszeres tanulmányait, ekkor lesz első osztályos. Erre az időre a szülőknek el kell 

dönteni, hogy milyen hangszerre íratják gyermeküket. A fent említett fizikális adottságok alapján - a 

szülő elképzelésével ellentétben - a szaktanárok más hangszerre is irányíthatják a növendéket 

(amennyiben a szülő azt elfogadja). 

 

Több tanszakos tanulók helyzete 

Több tanszakra csak szülői kérésre vehető fel növendék. 

Vizsgák után minden több tanszakos tanuló helyzetét felülvizsgálja a testület és engedélyezi / 

vagy nem engedélyezi a növendék több tanszakon való egyidejű részvételét a jövőben. 

Az engedélyhez osztályfőnöki vélemény is szükséges. 

Amennyiben nem javasolja a testület a több tanszakon való egyidejű tanulást, úgy az igazgató 

írásban értesíti a szülőt a döntéséről, majd a szülő választhat, hogy melyik tanszakot hagyja el 

gyermeke. 

 

A gyermekek érdeke az, hogy annyi tanszakon teljesítsenek jól, amennyit elbírnak, és legyen 

sikerélményük.  
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„B” tagozatos tanulók helyzete, „B” tagozatra való felvétel követelményei: 

 

A szaktanár felvételi előtt legalább 2 évvel értesíti a szülőt arról, hogy gyermeke alkalmas 

művészeti pályára. 

Amennyiben a szülő úgy dönt, hogy a művészeti pályát megpróbálja gyermeke, úgy kérvényt ír a 

művészetoktatási vezetőnek, melyben kéri gyermeke „B” tagozatra való felvételét. 

A művészetoktatási vezető a kérelmet a tantestület elé terjeszti, mely a kérést véleményezi és 

beterjeszti az iskolavezetés elé. 

Az iskolavezetés a tantestületi vélemény alapján dönt arról, hogy biztosítja e vagy nem a többlet 

órakeretet a növendék felkészítéséhez. A döntésről írásban értesíti a szülőt. 

Amennyiben a szülő kezdeményezi gyermeke felkészítését művészeti pályára az eljárásrend 

azonos. 

Ha a tantestület határozata kedvezőtlen a szülő számára, vagy a szülő későn dönt arról, hogy 

gyermekét művészeti pályára adja, úgy a tantestület nem tud felelősséget vállalni a növendék 

felkészítéséért. Erről a szülő írásbeli tájékoztatást kap. 

A tantestület által elutasított növendéket a szaktanár elviheti konzultációra a felsőbb 

intézménybe a szülővel, és véleményeztetheti a tanuló felvételi esélyeit. 

 

 

Előképzőből hangszeres-előképzőbe való átiratkozás évközben 

Félévkor a szolfézstanár felméri a növendékeket. 

Javaslatot tesz a tantestület felé, mely növendék alkalmas hangszeres előképzőbe. 

A tantestület a javaslatot véleményezi és az iskolavezetés elé, terjeszti. 

Az iskolavezetés dönt a kérdésben, mivel ennek óraszám vonzata van. 

A döntésről a szülőt írásban értesíti a szaktanár. 

 

Előképzőből hangszeres előképzőbe átmenni évközben csak nagyon indokolt esetben, (kiemelkedően 

tehetséges növendék) osztályozó vizsga letételét követően lehet. 
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3. 8 Magasabb évfolyamba lépés feltételei, az érték elés 
Felsőbb évfolyamba bocsátható az a tanuló, aki megfelelt évfolyama minimális követelményeinek, 

valamint főtárgyból és a kötelező tárgy(ak)ból eredményes vizsgát tett. Ha bármilyen elfogadható ok 

miatt a növendék a beszámolón nem vett részt, osztályzatát évi munkája alapján a szaktanár állapítja 

meg. A hivatalos érdemjegyeket havonként és félévente az ellenőrzőbe, az év végi osztályzatot pedig 

a bizonyítványban kapják meg a növendékek. 

Zene: 

Előképző évfolyamon a tanuló évi munkája és az összefoglaló órán, illetve a beszámolón nyújtott 

teljesítménye alapján a következő minősítés valamelyikét kaphatja: 

� jól megfelelt 

� megfelelt 

� nem felelt meg 

Az alapfok és a továbbképző évfolyamain a növendék előmenetelének értékelésére a havi 

érdemjegyeken és tanszaki koncerteken kívül évi két alkalommal kerül sor. A félévi osztályzatokat a 

hangszeres tanár javaslata alapján, az év végi osztályzatokat a hangszeres tanár javaslata alapján, az 

egész évi munka figyelembe vételével a szaktanárokból álló vizsgabizottság állapítja meg. A tanuló 

szorgalmának értékelése minden esetben a főtárgy-tanár feladata.  

Néptánc  

Előképző évfolyamon a tanuló évi munkája és az összefoglaló órán, illetve a beszámolón nyújtott 

teljesítménye alapján az alábbi minősítést kaphatja: 

� jól megfelelt 

� megfelelt 

� nem felelt meg 

Az alapfok 1-6 évfolyamán a pedagógus a tanuló teljesítményét tanítási év közben érdemjeggyel 

értékeli, félévkor és év végén osztályzattal minősíti. A tanulók félévi és év végi vizsgái az iskolában 

egyénileg, párban vagy csoportos bemutatási formában bizottság előtt történnek. A vizsga anyagát a 

szaktanár állítja össze. 

 

Az előképző évfolyamokon félévkor nem tervezünk vizsgát, hanem év végén bemutatót tartunk a 

tanult tananyagból (játékok, népdalok). A vizsgaanyagok bemutatása történhet egyénileg, párban és 

csoportosan. Év végi bemutatón a tanult koreográfiát adják elő a növendékek 
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Képző- és iparművészet 

A tanulók teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel értékeljük. A 

félévi és az év végi osztályzatokat az érdemjegyek alapján határozzuk meg. A tanév során a 

bemutatott pályázatokon, kiállításokon való szereplést értékeljük. Az elméleti tárgyak számonkérési 

módja szóbeli vagy írásbeli forma. A tanulók munkáját félévkor ellenőrzőben, év végén 

bizonyítványban osztályzattal minősítjük.  

Előképző évfolyamon a tanuló évi munkája és az összefoglaló órán, illetve a beszámolón nyújtott 

teljesítménye alapján az alábbi minősítést kaphatja: 

� jól megfelelt 

� megfelelt 

� nem felelt meg 

 

Az értékelés sajátosságai (mindhárom szakág esetében) 

A művészeti iskolában adott osztályzat megállapításakor az alábbiakat is vesszük figyelembe: 

Féléves munka /havi jegyek átlaga/ 

Tanszaki bemutatón, kiállításon nyújtott teljesítmény 

Félévi, év végi vizsgán nyújtott teljesítmény 

Egyéb koncerten, versenyen nyújtott teljesítmény 

 

A fentiek egy-egy részjegyet érnek, melyek átlaga adja az év végi, félévi jegyet. A kerekítés, ha 

szükséges, a szaktanár kompetenciája. 

 

Érdemjegyek alkalmazása:  

Alapfok és továbbképző évfolyamokon az alábbi érdemjegyeket és osztályzatokat alkalmazzuk: 

- jeles ( 5 ), jó ( 4 ), közepes ( 3 ), elégséges ( 2 ), elégtelen ( 1 ) 

A tanuló szorgalmának értékelésére a következő érdemjegyeket és osztályzatokat használjuk: 

- példás ( 5 ), jó ( 4 ), változó ( 3 ), hanyag ( 2 ) 
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4.Mellékletek 

4.1 Záradékok  (2001. szeptemberétől)   1. számú melléklet 

1. A szülő kérelmére töröltem a tanulók névjegyzékéből. (Rendelet 11. § (1) bekezdés) 

2. Igazolatlan mulasztásai miatt töröltem a tanulók névjegyzékéből. (Rendelet 11. § (1) bekezdés) 

3. Tandíjfizetési kötelezettsége elmulasztása miatt töröltem a tanulót a névjegyzékből. 

4. Beszámolón igazoltan nem vett részt. (Út. 34. § (5 ) bekezdés) A beszámolón igazolatlanul nem 

vett részt. 

5. Igazolt mulasztásai miatt nem osztályozható. Az osztályt megismételheti, vagy folytathatja. (Út. 

34. § (6) bekezdés) 

6. …………………….tárgyból javítóvizsgát tehet. (Út. 36. § (1) bek.) 

7. A javítóvizsgán nem jelent meg, tanulmányait csak az osztály megismétlésével folytathatja. (Út. 

36. § 8 1) bek. ) 

8. A javítóvizsgán………………… tárgyból ………… osztályzatot kapott, felsőbb osztályba léphet. (Út. 36. 

§ (3) bek.) 

9. A javítóvizsgán nem felelt meg. (Út. 36. § (3) bek.) 

10. A……….tárgyból ………… osztályokból összevont beszámolót tett. (Út. 37. § (1) bek.) 

11. ………..A / B évfolyamába léphet. 

A zeneiskolai továbbképző évfolyamba léphet. 

Hangszeres tanulmányait megkezdheti. 

Zeneiskolai tanulmányait nem folytathatja. 

Engedély alapján osztályát folytathatja. 

Alsófokú zenei tanulmányait befejezte. (Út. 33.§ (1) bek.) 

12. A tantervi anyagot önhibáján kívül nem tudta elvégezni, az osztályt megismételheti. (Út. 39. § (1) 

bek.) 

13. Kiváló tanulmányi eredményéért igazgatói dicséretben részesült. (Út. 41. § (2) bek.) 

14. Kizártam a zeneiskolából (Út. 42. § ( 9 ) bek.) 

15. A hibásan bejegyzett szöveget helyesbítettem. (Út. 50.§ (3) bek.) 

16. Ezt a pótanyakönyvben az elvesztett, megsemmisült eredeti helyett a zeneiskola rendelkezésére 

álló adatai alapján állítottam ki. (Út. 50.§ (6) bek.) 

17. A ……..……számú lapot téves bejegyzés miatt érvénytelenítettem. (Út. 57. § (3) bek.) 

18. Ezt a bizonyítványmásodlatot az elvesztett, megsemmisült eredeti pótlására ………(név) kérelmére 

állítottam ki a zeneiskola anyakönyve alapján.  
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2. számú melléklet 

4.2 A 2005/2006. tanévt ől alkalmazott záradékok 
A művészeti iskola törzslapokra és bizonyítványokba, valamint a félévi értesítőbe (tájékoztató füzet) a 

tanuló munkájáról, eredményeiről az alábbi egységes záradékok írhatók: 

Tantestület határozata rovatba: 

- Hangszeres tanulmányait megkezdheti. 

- A nevelőtestület határozata: (betűvel) évfolyamba léphet (például harmadik /A/, ötödik /B/). 

- Az alapfokú művészeti iskolai tanulmányait befejezte, a továbbképző I./A vagy I./B 

évfolyamba léphet. 

- A főtárgyi órák egyharmadánál többet mulasztott, nem osztályozható, évfolyamát 

folytathatja. 

- II.-45./2006. sz. engedély alapján évfolyamát folytathatja. 

- ………………..tárgyból javítóvizsgát tehet. 

- A javítóvizsgán……………………..tárgyból……………………osztályzatot kapott. 

- A javítóvizsgán elégtelen osztályzatot kapott, évfolyamot ismételhet. 

- A javítóvizsgán igazolatlanul nem jelent meg, tanulmányait az évfolyam megismétlésével 

folytathatja. 

- Elégtelen tanulmányi eredménye miatt………………….. főtárgy szakon tanulmányait nem 

folytathatja. 

Megjegyzés rovatba: 

- A beszámolón igazoltan nem vett részt. 

- A beszámolón igazolatlanul nem vett részt. 

- A szolfézs órák egyharmadánál többet mulasztott, nem osztályozható, évfolyamát 

folytathatja. 

- II.-45./2006. sz. engedély alapján szolfézs tárgyból évfolyamát folytathatja. 

- Összevont beszámolót tett a ……………. szak…………………évfolyamából. 

- Kiváló tanulmányi eredményéért igazgatói dicséretben részesült. 

- Kimagasló tanulmányi munkájáért szaktanári dicséretet kap …………… tárgyból. 

- ……………………..fegyelmi határozat alapján kizártam az alapfokú művészetoktatási 

intézményből. 

- A szülő kérelmére töröltem a tanulók névjegyzékéből. 
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3. számú melléklet 

4.3  Művészeti alapvizsga, záróvizsga 
 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 51. §-

ának (3) bekezdése alapján művészeti alapvizsgát először a továbbhaladás feltételeként azoktól a 

tanulóktól kell megkövetelni, akik a 2004/2005. tanévben kezdték meg a tanulmányaikat az alapfokú 

művészetoktatási intézmény első alapfokú évfolyamán.  

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és 

kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet mellékleteként kiadott alapfokú művészetoktatás 

követelményei és tantervi programjának III. fejezete határozza meg a művészeti alapvizsga és 

záróvizsga követelményeit.   

 

A  művészeti alapvizsga és záróvizsga általános követelményei 

 

1. A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 

 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó 
alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 
Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 
utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

 

2. A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait az alapfokú 
művészetoktatás követelményei és tantervi programja figyelembevételével kell meghatározni. 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező 
intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló 
felkészültsége és tudása. 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá, amennyiben 
az nem felel meg a követelményeknek, átdolgoztathatja. 
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. 
Vizsgabizottság: 3 tanár + az intézmény igazgatója (minimum 2 fő szakos tanár legyen) A vizsga 
időpontjáról a szülőket értesíteni kell, de maga a vizsga zártkörű. 
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3. A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 

 

Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, 

illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen - 
egyéni versenyzőként - a versenyfelhívásban meghatározott helyezést, teljesítményt, 
szintet eléri. 
Ha a tanuló már rendelkezik a művészeti ág valamelyik tanszakán  művészeti alapvizsga és 
záróvizsga-bizonyítvánnyal, akkor az adott tantárgyakból a vizsga alól felmentés adható. 
 

4. Előrehozott vizsga 

 

Az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói számára előrehozott vizsga is szervezhető. 
Előrehozott művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga az egyes tantárgyra előírt iskolai tanulmányi 
követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, az iskolai tanulmányok teljes 
befejezése előtt, egyes vizsgatárgyból, első alkalommal tett művészeti alapvizsga, illetve 
záróvizsga. 
 

 

5. A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsgatantárgyanként külön-külön 
osztályzattal kell minősíteni. 
Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy annak 
eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell venni. 
A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsgatantárgyakból kapott osztályzatok 
számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső eredmény 
meghatározásában a főtárgyból kapott osztályzat a döntő. 
Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt 
vizsgatantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 
Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból elégtelen 
érdemjegyet kapott. 
Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból kell 
javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 
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4. számú melléklet 

4.4 Az iskolai élet munkarendje 
 

Az 1998. szeptember 1. napjától a tanítási év valamennyi évfolyamon 185 nap. A tanév az 

iskola éves munkatervében  meghatározott napon kezdődik és fejeződik be. A szorgalmi idő kezdő és 

befejező napját az igazgató a művészeti intézményegység vezetőjével egyeztetve határozza meg. 

A szorgalmi idő 2 félévből áll, melynek kezdő napjától az első félév január 31-ig, a második 

félév február 1-től a szorgalmi idő befejező napjáig tart. 

A vizsgák, ill. beszámolók időpontját az iskolaigazgató és a művészeti iskola vezetője közösen 

határozzák meg. 

Az órarend szerint megtartott foglalkozásokon felül tanítási óráknak tekinthetők a munkaterv 

által előírt meghallgatások, a tanév végi beszámolók, növendék-hangversenyek, tanszaki bemutatók, 

közös órák is, ha azokon a tanulók részvétele kötelező. 

Az iskola szorgalmi időben hétfőtől - péntekig tart nyitva. Szombaton és vasárnap az 

iskolavezetéssel történő előzetes egyeztetés alapján használhatók a tantermek. A tanítás helye az 

iskola épülete, a tanítási idő általában 12 órától 19 óráig tart. 

Az iskolában folyó munka szakmai rendjét, beosztását, időtartamát, tanszakonkénti 

tantervét, óratervét a külön jogszabályban előírtaknak megfelelően határozzuk meg. 

A tanulók óráit úgy osztjuk be, hogy azok ne ütközzenek az iskolai tanítási órákkal. A főtárgyi 

órák beosztásánál ügyelünk arra, hogy a távolabb lakó tanulók óráit - ha lehetséges - kössük a 

kötelező tárgyi órákhoz. 

A megtartott hangszeres órákat a főtárgyi naplóban dátum szerint, a szolfézs, ill. kötelező 

tárgyi órákat az említett tantárgyi naplókban sorszám és dátum szerint tüntetjük fel. 

A tanítási órák alatt a tanárt, vagy a tanulót csak rendkívüli esetben lehet zavarni 
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5. számú melléklet 

4.5 A programhoz való illeszkedés felülvizsgálata 
 

1. Belső felülvizsgálat: 2 évenként  

2.A program külső felülvizsgálata (a törvényi szabályozásnak megfelelő módon) a program 

végén, 8 évenként történik. 
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6. számú melléklet 

4.6 Az alapfokú m űvészetoktatási intézmények által használt 
kötelez ő nyomtatványok 

  Beírási napló* 

  Tájékoztató füzet (Ellenőrző) 

  Egyéni foglalkozási napló 

  Csoportos foglalkozási napló 

  Tantárgyfelosztás 

  Összesítő kimutatás a térítési díj és tandíj befizetéséről 

  Eszköz- és hangszerkölcsönzési kötelezvény 

  Eszköz- és hangszernyilvántartó lap 

  Javítóvizsga-jegyzőkönyv 

  Jegyzőkönyv a vizsgához 

  Osztályozóív a vizsgához 

  Osztályozóvizsga-jegyzőkönyv 

  Jegyzőkönyv a tanuló- és gyermekbalesetekről* 

  

Nyilvántartás a tanuló- és gyermekbalesetekről* 

Bizonyítványkönyv* (alapfokú művészetoktatási intézmény művészeti ágai - zeneművészet, 

táncművészet, képző- és iparművészet, szín- és bábművészet – szerint 

Törzslap külív, belív* (alapfokú művészetoktatási intézmény művészeti ágai - zeneművészet, 

táncművészet, képző- és iparművészet, szín- és bábművészet - szerint) 

Szülői nyilatkozat 

 



Nevelési és Pedagógiai Program PTKT FIÓ – IV. Fejezet 
 

 54 

7. számú melléklet 

4.7 Legitimációs záradékok  

 

  Az alapfokú művészetoktatási intézményegység pedagógiai programját és helyi tantervét az 

intézményegység dolgozóinak ülése 2011. május 23 -án elfogadta. 

 

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

           a nevelőtestület nevében  

Ezt a programot jelen formájában a Szülők Közössége megismerte és elfogadásra javasolja.  

 

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

                                                                           a Szülők Közössége nevében  

Ez a pedagógiai program szerves részét képezi a Fodor András Általános Iskola és Zeneiskola 1998 

szeptemberében bevezetett és a 2011. szeptember l-jén bevezetésre kerülő, átdolgozott Pedagógiai 

Programjának. Az abban elfogadottak érvényesek az alapfokú művészetoktatási intézményegységre 

is. 

 Lengyeltóti, 2011.05.25.   

                                                                                                 ------------------------------------- 

        Nagy Péterné 

             főigazgató 

Ezt a pedagógiai programot a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa képviselő-

testülete jelen formájában jóváhagyták. 

 

        ………………………………….. 

                                                                                                                 társulási tanács elnöke 


