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1. Bevezető 
1.1 „A minőség szokás, nem pedig tett” 
 
Arisztotelész idézett szavai ma sokkal aktuálisabbak, mint valaha. A gondolat legfontosabb eleme, hogy 
a minőség nem egyszeri vagy időnként elővett ünnepi viselet, hanem a mindennapok állandó része, 
amellyel élhetőbbé és szebbé tesszük életünket. Amikor körülöttünk az értéktelen, az üres 
szórakoztatás tombol, különösen nagy a művészetoktatással foglalkozó, elhivatott pedagógusok 
felelőssége és szerepe. A minőségre tehát tudatosan, folyamatosan és tervszerűen kell növendékeinket 
nevelnünk. 
 
A sárvári Koncz János Alapfokú Művészeti Iskola négy művészeti ágon végez nevelő-oktató munkát.  
Célkitűzésünk az emberi humánumra nevelés, az egyetemes művészeti értékek megőrzése, a gyerekek 
szépérzékének és a kultúra értékeinek felismerésére való műveltség fejlesztése.  
 
Iskolánk az 1969-ben alapított zeneiskola alapjain működik, amely az elmúlt két évtizedben bővült ki 
művészeti iskolává. Elsőként a képzőművészeti és a néptánc képzés került be a zenei mellé, majd 
legutóbb a színjáték tanszakkal bővült a kínálatunk. 
 
Zeneművészet ágazaton a magyar és az európai zeneirodalom klasszikus remekműveinek 
megismerésére, befogadására, interpretálására készítjük fel növendékeinket. Olyan egyénre szabott 
tananyagot választunk tanulóink számára, amely ezt segíti. 
Kiemelt feladatunknak tartjuk, a lehető legsokoldalúbb zenei felkészítést: az egyéni hangszeres képzés 
mellett a különböző együttesekben való együttmuzsikálás, a zenei együttműködés képességének 
kialakítását is. 
Tanáraink többsége a klasszikus zenére szakosodott, de ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy ne lennénk 
fogékonyak más zenei értékek iránt. Megértjük és lehetőségeinkhez képest segítjük növendékeink más 
irányú zenei igényét, ha ezek a zenék valóban értékhordozók. 
Képzőművészet ágazaton képzésünk lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység és nyitottság, 
igényesség, ízlés, erkölcsi fogékonyság alakítására, a látás kiművelésére és tudatosítására. A tananyag 
nagymértékben elősegíti a tanulók személyiségfejlődését és biztosítja a tehetséggondozás lehetőségét. 
 
Táncművészeti águnk a nagy múltú hagyományokkal rendelkező sárvári néptánc kultúrára épülve jött 
létre. Oktatása elősegíti néphagyományunk megismerését, tovább éltetését és újraalkotását, kulturális 
örökségünk megbecsülését. A néptánc közérthetősége révén felbecsülhetetlen mértékű segítséget 
jelent a kultúrák közti kapcsolatteremtésben és az egészséges emberi kapcsolatok kialakításában. 
 
Színművészet ágazaton a nevelés figyelembe véve a tanulók érdeklődését, életkori sajátosságait, 
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 
  
Iskolánk a sárvári amatőr művészeti együttesek és csoportok működéséhez biztos alapot jelent az 
utánpótlás folyamatos nevelése tekintetében. 
 

1.2 A pedagógiai program jogszabályi alapjai 
 
Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és módosításai. 
A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és módosításai. 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról. 



6 

 

A 3/2011.(I.26) EMMI rendelettel módosított 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet az alapfokú 
művészetoktatás követelményei és tantervi programja. 
243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. 
Az 1/1998 OM rendelet 7. sz. melléklete: Jegyzék a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) 
eszközeiről és felszereléséről. 

Az intézmény érvényes Szervezeti és Működési Szabályzata. 
 
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 7. §-a meghatározza az iskola pedagógiai programjának 
tartalmi elemeit: 
 
a) az iskola nevelési programját, ennek keretén belül: 
aa) az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelveit, értékeit, céljait, feladatait, eszközeit, 
eljárásait, 
ab) a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat, 
ad) a közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatokat, 
ae) a pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztályfőnöki munka tartalmát, az osztályfőnök 
feladatait, 
af) a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendjét, 
ag) a tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendjét, 
ah) a szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formáit, 
ai) a tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályait, valamint középfokú iskola 
esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményeit, 
aj) a felvétel és az átvétel - Nkt. keretei közötti - helyi szabályait, valamint szakképző iskola tekintetében 
a szakképzésről szóló törvény felvételre, átvételre vonatkozó rendelkezéseit, 
 
b) az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül: 
ba) a választott kerettanterv megnevezését, ideértve bármely, az oktatásért felelős miniszter által 
kiadott vagy jóváhagyott kerettantervek közül választott kerettanterv megnevezését, 
bb) a választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai foglalkozások, 
továbbá a kerettantervben meghatározottakon felül a nem kötelező tanórai foglalkozások 
megtanítandó és elsajátítandó tananyagát, az ehhez szükséges kötelező, kötelezően választandó vagy 
szabadon választható tanórai foglalkozások megnevezését, óraszámát, 
bc) az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának 
elveit, figyelembe véve a tankönyv térítésmentes igénybevétele biztosításának kötelezettségét, 
bd) a Nemzeti alaptantervben (a továbbiakban: Nat) meghatározott pedagógiai feladatok helyi 
megvalósításának részletes szabályait, 
bf) a választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében a pedagógusválasztás szabályait, 
bi) a tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzési és értékelési 
módját, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formáit, valamint a magatartás és szorgalom minősítésének 
elveit, 
bj) a csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elveit, 
bn) a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket, 
bo) a tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, szorgalmának értékeléséhez, 
minősítéséhez kapcsolódó elveket, 
bp) a nevelőtestület által szükségesnek tartott további elveket. 
 
Továbbá: 
9. § (1) Az alapfokú művészeti iskola a helyi tantervét az Alapfokú Művészetoktatás követelményei és 
tantervi programja alapján készíti el, vagy az ily módon készített tantervek közül választ, és azt építi be 
helyi tantervként a pedagógiai programjába. 
(2) Az alapfokú művészeti iskola pedagógiai programja a 7. § (1) bekezdésben foglaltakon kívül 
meghatározza 
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a) az iskola nevelési programján belül az egyes művészeti ágak oktatásának cél- és feladatrendszerét, 
b) az iskola helyi tantervén belül 
ba) az egyes tanszakok, ezen belül a tantárgyak általános fejlesztési követelményeit, 
bb) a művészeti alapvizsga és a művészeti záróvizsga követelményeit és témaköreit. 
 
 
 

1.3 Az iskola jogi státusa a szakmai alapdokumentum alapján 
 

Az intézmény neve és székhelye: Koncz János Alapfokú Művészeti Iskola 
9600 Sárvár, Várkerület 31. 
Az alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 
1054 Budapest Akadémia utca 3. 
Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 
Fenntartó neve: Sárvári Tankerületi Központ 
Fenntartó székhelye: 9600 Sárvár, Dózsa György utca 14. 
Az intézmény típusa: alapfokú művészeti iskola 
OM azonosító: 040132 
 
Művészeti ágak: zeneművészet, képző- és iparművészet, szín- és bábművészet, táncművészet 
 
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 (tantárgya: zongora) 
- vonós tanszak (tantárgyai: hegedű, gordonka) 
- vokális tanszak (tantárgya: magánének) 
- zeneismeret tanszak (tantárgyai: szolfézs kötelező, szolfézs, zenetörténet-  zeneirodalom) 
- kamarazene tanszak (tantárgyai: kamarazene, zenekar) 
Zeneművészeti ág (elektroakusztikus zene) 
- billentyűs tanszak (tantárgya: szintetizátor) 
- zeneismeret tanszak (tantárgyai: kötelező szolfézs, szolfézs) 
 
Táncművészeti ág   
- néptánc tanszak  
     főtárgy: népi játék (1-2. előképző évfolyamon) 
                     néptánc 1-6. alapfokú és a 7-10. továbbképző évfolyamon 
 
Képző- és iparművészeti ág  
  - grafika és festészet tanszak 
   főtárgy: vizuális alapozó gyakorlatok előképző 1-2. évfolyam 
                   grafika és festészet alapjai 1-3. alapfokú évfolyam 
                   grafika és festészet műhelygyakorlat 4. alapfokú évfolyamtól a 10.  
                   továbbképző évfolyamáig 
 
Szín- és bábművészeti ág  
- színjáték tanszak 
főtárgy: dráma és színjáték 
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Az intézmény alaptevékenységei: 
Az intézmény a nevelési-oktatási tevékenységét a köznevelési törvény előírásai, az intézményi 
pedagógiai program és helyi tanterv, valamint a Sárvári Tankerületi Központ fenntartói utasításai 
alapján végzi. 
 
Kötelező állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: 
85203 Alapfokú művészetoktatás 
              852031  Alapfokú művészetoktatás zeneművészet ágban 
              852032  Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- 
                            és bábművészeti ágban 
Az iskolában 6 éves kortól 22 éves korig alapfokú művészeti nevelés és oktatás folyik. 
 
Az iskola nevelési-oktatási tevékenységének sajátossága, hogy kihelyezett képzés működik az Szakmai 
Alapdokumentumban szereplő telephelyeken. 
 

Feladatellátási hely: 

- székhely:       9600 Sárvár, Várkerület 31. 

- telephelyek:  9600 Sárvár, Batthyány  utca 29.  
                            9600 Sárvár, Várkerület 1.  
                            9756 Ikervár, Kossuth Lajos utca 2-4. 
                            9641 Rábapaty, Alsópatyi utca 79/C 
                            9653 Répcelak, József Attila utca 32. 
                            9651 Uraiújfalu, Szentivánfa utca 1. 
 
 
 
A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga: 
feladatellátási hely szerint  
 
- pontos cím: Sárvár, Várkerület 31. 
- helyrajzi szám: Sárvári 577 
- hasznos alapterület: 654 m2 
- intézmény jogköre: ingyenes használati jog  
- fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog  
 
- pontos cím: Sárvár, Batthyány u. 29. 
- helyrajzi szám: Sárvári 122/1 
- hasznos alapterület: 120.15 m2  
- intézmény jogköre: ingyenes használati jog  
- fenntartó jogköre: ingyenes használati jog  
 
- pontos cím: Sárvár, Várkerület 1. 
- helyrajzi szám: Sárvári 1 
- hasznos alapterület: 283 m2 
- intézmény jogköre: ingyenes használati jog  
- fenntartó jogköre: ingyenes használati jog  
 
- pontos cím: Répcelak, József Attila utca 32. 
- helyrajzi szám: 20/5 
- hasznos alapterület: 200 m2 
- intézmény jogköre: ingyenes használati jog  
- fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog  
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- pontos cím: Uraiújfalu, Szentivánfa utca 1. 
- helyrajzi szám: 374 
- hasznos alapterület: 50 m2 
- intézmény jogköre: ingyenes használati jog  
- fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog 
 
- pontos cím: Ikervár, Kossuth Lajos utca 2-4. 
- helyrajzi szám: ikervári 1/25 
- hasznos alapterület: 200 m2 
- intézmény jogköre: ingyenes használati jog  
- fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog 
 
- pontos cím: Rábapaty, Alsópatyi utca 79/C 
- helyrajzi szám: rábapatyi 29/4 és 29/5 
- hasznos alapterület: 200 m2 
- intézmény jogköre: ingyenes használati jog  
- fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog 
 
Iskola maximális tanulólétszáma: 570 fő. 
 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 

1.4  A Pedagógiai Program hatályba lépése, ellenőrzése, felülvizsgálata 

 
A pedagógiai programot az iskola nevelőtestülete fogadja el, és az iskola igazgatója hagyja jóvá. 
Elfogadás után elküldi a fenntartónak. A pedagógiai program azon rendelkezéseinek 
érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése 
szükséges. 
A pedagógiai programot évente ellenőrizni kell. Felülvizsgálatát elrendelheti jogszabály, de kérheti a 
fenntartó, a szülői és társadalmi szervezetek, az iskola pedagógusai és vezetése is. 
 
 

1.5  A Pedagógiai Program nyilvánosságra hozatala 
 
A pedagógiai programot az iskola – törvényi előírás szerint – saját honlapján teszi közzé 
(www.zeneiskolasarvar.hu), illetve nyomtatott formában a titkárságon megtekinthető. 

 
 

2. A Koncz János Alapfokú Művészeti Iskola nevelési programja 
 
2.1 Az iskola rövid története 
A zeneiskola történetének leírása megtalálható az iskola honlapján. 
(www.zeneiskolasarvar.hu) 
 

2.2 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka 
A sárvári Koncz János Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programja és helyi tanterve 
figyelembe veszi: 
- a művészeti iskola szakmai alapdokumentumát, 
- a tanulók és a szülők igényeit, 
- a helyi önkormányzat és a fenntartó elvárásait, 

http://www.zeneiskolasarvar.hu/
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- a társadalmi elvárásokat, 
épít: 
- a művészeti iskola hagyományaira, 
- a tantestület tagjaira, 
- a város intézményeiben folyó művészeti nevelésre, 
- a városban működő amatőr művészeti együttesek, csoportok tevékenységére. 
 
 

2.3 Pedagógiai alapelveink és céljaink 
 
Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja keretében folyó művészeti nevelés 
alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző 
művészeti ágakon és szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. 
A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve 
alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket. 
 
A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, fogékonyság – alakítása 
mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai készségek megszerzésére, az 
egyéb művészeti ismeretek átadására és tudatosítására. 
A zeneoktatás a különböző zenei műfajok sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait ismerteti meg 
a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a zene 
alkalmazására, befogadására készítsen fel. 
Pedagógiai munkánk középpontjában a személyre szóló fejlesztés törekvése áll. Minden tanulónak 
biztosítjuk az egyéni adottságai, képessége és tehetsége szerinti önmegvalósítás lehetőségét. Arra 
törekszünk, hogy növendékeinkben kialakuljon a reális önértékelés képessége és az egészséges 
önbizalom. 
 
Pedagógiánk alapvető célja egyrészt, hogy a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi 
fejlettségű, motivációjú, kultúrájú növendékekkel - képességüknek és tehetségüknek megfelelően 
foglalkozzunk, másrészt arra törekszünk, hogy növendékeink képesek legyenek a művészetek 
befogadására, értésére és művelésére, minél több művészeti ág iránti érdeklődésre, nyitottságra.  
Ezt segíti az alkotó pedagógiai légkör, melynek jellemzői egyfelől az igényesség, másrészt a növendékek 
jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása, a velük szemben megnyilvánuló pedagógiai 
tapintat, bizalom, megértés, türelem, igazságosság, 
 
 

2.4 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka feladatai 
 
- A zenei műveltség megalapozása és fejlesztése. 
- A tanulói kíváncsiságra, érdeklődésre épített és ezáltal motivált munkában kell fejleszteni a 
növendékek felelősségtudatát, a kitartás képességét és az érzelemvilág gazdagodását; 
- 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 készségének megalapozása és kifejlesztése. 
- A technikai készség, az improvizációs készség és képesség, az alkotó magatartás, a kreativitás 
kialakítása. 
- Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség átadása. 
- A zenei műszavak és jelentésük megismertetése. 
- A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a forma összefüggéseinek megismertetése. 
- A főbb zenei stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, népünk zenéjének, a zene 
történetének és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek megismertetése. 
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- A kortárs zene befogadására nevelés. 
- A tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése. 
- A zene megszerettetése. 
- A növendékek zenei ízlésének formálása: a tanulók életkorának megfelelő zenei tárgyú könyvek, 
ismeretterjesztő művek olvasására való ösztönzés. 
- A társművészetek iránti nyitottság kialakítása. 
- A zenei élet eseményei iránti érdeklődés felkeltése, illetve részvétel a zenei életben. 
- Tehetséggondozás: a zenei pályát választó növendékek felkészítése szakirányú továbbtanulásra. 
- A növendékek rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra nevelése. 
- A tanuló aktív társas muzsikálásra nevelése, közreműködés az egyéb intézmények kulturális 
rendezvényein. Az amatőr zenekarokban, kamaraegyüttesekben, kórusban történő aktív részvételre 
való előkészítés, ösztönzés. 
- A képző– és iparművészeti tevékenységek iránt érdeklődő tanulók szellemi és gyakorlati 
képességeinek fejlesztése, a különböző művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzése. 
- Figyelemmel az életkori sajátosságokra, a tanulók érdeklődésére, a kézműves hagyományokra, 
valamint a klasszikus és kortárs képző–és iparművészeti, médiaművészeti értékekre ismereteiket 
gyarapítani, és készségeiket alakítani. 
- Néptánc tanszakon a tanulók technikai felkészültségének megalapozása, amely során alkalmassá 
válnak a különböző táncok újraalkotására, szabad és kötött formákban történő megjelenítésére. 
- Színjáték tanszakon az önkifejezést, a közös alkotómunka örömteli együttlétének megtapasztalását. 
- Az élet más területein elsajátított tanulói ismeretek, készségek, attitűdök színjátékban való 
alkalmazását. 
- Színházi előadások egyéni vagy csoportos készítését, illetve mások által bemutatott produkciók 
megtekintését, értelmezését. 
- Erősíteni kell az Európához való tartozás tudatát és késztetni más népek hagyományainak, 
kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerésére, megbecsülésére. 
- Cserekapcsolatok ápolása, létesítése hazai és – lehetőség szerint – külföldi oktatási intézményekkel. 

 

2.5 A pedagógusok helyi intézményi feladatai 
 
- a heti tanítási órarend elkészítése 
- a jóváhagyott órarend szerinti tanítás 
- a főtárgyi és kötelező tárgyi naplók vezetése 
- a tanulók munkájának rendszeres értékelése, osztályzása 
- a félévi értesítők és év végi bizonyítványok kitöltése, megírása 
- a tanulók szüleivel való rendszeres kapcsolattartás 
- vizsgák, hangversenyek és egyéb szereplések szervezése 
- zenei versenyekre történő felkészítés, szervezés 
- az iskola és a tanár által szervezett programok vezetése, a tanulók felügyelete 
- a tantestület munkájában történő aktív részvétel 
- az iskolavezetés tájékoztatása 
- az iskola vezetése által rábízott feladatok végrehajtása 
- együttműködés az iskola pedagógusaival a pedagógiai célok teljesülése érdekében 
 

 
2.6 A pedagógiai munka tartalma, feladatai 
 

 
A művészeti iskolai főtárgytanár feladatai: 
 A nevelési-oktatási feladatok elosztása során gondoskodik a tanulók beosztásáról, a hozzá beosztott 
tanulókból a csoportok kialakításáról. Az ehhez rendelhető minimális tanulólétszámot, az alapfokú 
művészeti iskola felelős vezetőjének útmutatását és a helyi tantervben meghatározott szakmai 
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szempontokat figyelembe véve alakítja, szervezi és működteti osztályát, csoportjait, látja el 
osztályfőnöki feladatait.  Osztályfőnöki feladatait a rendes munkaidő tanítással le nem kötött 
részében végzi. 
Feladata különösen:   
- az osztályába, csoportjaiba beosztott tanulókkal kapcsolatos tanügyi adminisztráció elvégzése 
- a szülőkkel való kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra, ill. egyéni konzultáció formájában, 
- rendszeres kapcsolattartás a kötelező és választható tárgyakat tanító tanárokkal,  
- az iskolai szervezeti és működési szabályzatában meghatározott módon a tanulók előmenetelének 
előkészítése az osztályozó értekezletekre,   
- a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok elősegítése, kapcsolattartás a gyermek és ifjúságvédelmi 
felelőssel  
- a házirend ismertetése a tanév kezdetén, tájékoztatás a baleset- és egyéb védelmi intézkedésekről, 
különös tekintettel a hangszeres oktatás sajátosságaira.  

 
 

2.7 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai 
 
A sárvári Koncz János Alapfokú Művészeti Iskola székhelyén és telephelyein megfelelő számú 
szaktanterem, hangszerek, kották, kottatartók, számítógépek, hangrögzítő és lejátszó készülékek, 
speciális segédeszközök állnak rendelkezésre a 20/2012 EMMI rendelet 2. számú mellékletének 
megfelelően (Ld. 3. számú melléklet: Eszközjegyzék). 
 Az iskola telephelyein a csoportos művészeti ágak részére biztosítva vannak a tanításhoz szükséges 
eszközök (pl. képzőművészet szaktanterem, színjáték szaktanterem, néptánc próbaterem a hozzá 
tartozó felszereléssel. 
Az iskolarendszerű oktatás a helyi tanterv alapján folyik, évenkénti beiratkozással, év végi 
beszámolóval, bizonyítvánnyal, éves térítési díj fizetése mellett. 
 

2.8  A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 
 
A zenei nevelést – mint Kodály is vallotta – 9 hónappal a születés előtt kell elkezdeni. Fontos kérdés, 
hogy milyen zenével. Kokas Klára gondolatait kölcsönözve „… napjaink zenei környezetszennyezése, a 
gyakran dübörgő hangerővel folyamatosan áradó zenei szemét, az egyéb zajokkal együtt felmérhetetlen 
károkat okoz. A zene eszközeivel, tömegméretekben előállítható az eladható silány és vacak zenei áru. 
A kisgyermek teljesen kiszolgáltatott környezete zajártalmainak és zenei ízlésének. Ezért érzelmi 
fejlődését is jelentősen befolyásolja az őt ért zenei hatások minősége.” 
A művészeti tevékenység magában hordozza a személyiségformálás specifikus lehetőségét. 
Valljuk, hogy személyiséget formálni csak az egész személyiségre hatni tudó művészetek jelenlétével 
lehet. A művészetek táplálják a növendékek kialakuló érzésvilágát, egyfajta minőségre való 
igényességet alakítanak ki bennük, s egyben szűrőként is szolgálnak az őket ma érő ingerözönben. 
A művészeti nevelés biztosítja a személyes tapasztalatszerzést, mint tanulási módszert. A tanulók 
élményszerűen tapasztalják meg a művészeti stílusok és irányzatok sokszínűségét, valamint azokat a 
kifejezési formákat, amelyek a zeneművészetben ötvöződnek. A művészeti neveléssel lehetőséget 
biztosítunk arra, hogy minden tanuló élje át a siker élményét, és ezzel fejlődjön önismerete és erősödjön 
egészséges önbizalma. 
Az alapfokú művészeti nevelés feltárja a növendékekben a művészet megörökítő, átörökítő szerepét, 
megérteti, hogy az alkotás a legértékesebb emberi alapképesség. Művészeti nevelésünk megalapozza a 
tanulók esztétikai szemléletét, kommunikációs képességét, az értékes alkotások iránti igényét. A 
művészeti oktatás által létrejött pozitív élmények hozzásegítenek azokhoz az emberi tulajdonságokhoz, 
magatartási szokásokhoz, amelyek a műveltség területén az eredményes haladás, szereplés összetevői. 
A naponkénti gyakorlások eredményeképp fejlődik a memória, a motívumsorok, dallamok 
memorizálása erősíti a bevésés képességét. A népdalokon gyarapodott színes és gazdag szókincs, a 
tanulók fogalmazási és kifejezésbeli készségét fejleszti. A kiművelt növendék mozgáskultúrája is 
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hatványozottan fejlődik. A tempó és dinamika betartása, a figyelmet és a koncentrációt fejleszti. A 
művek előadása különös figyelem-összpontosításra és rendre is szoktat.  
A művészeti iskolába járó növendékek „szép” iránti elkötelezettsége, igényessége fokozatosan 
megnyilvánul a munkához való hozzáállásukban és a magatartásuk kulturáltságában is. 
 

 
2.9 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 
 
A tanulók személyiségének a zene által való gazdagítása mellett zeneiskolánkban kiemelt figyelmet 
fordítunk a közösségi műfajok, a társas zenei formák művelésére. Ennek adottak a személyi feltételei: 
kiváló szakmai felkészültségű tanáraink vannak, akik közösséget is tudnak formálni a vezetésükre 
bízott zenei csoportokból. Az egyéni tehetséggondozást mindig összekapcsoljuk a kamarazenében, a 
zenekari játékban való jártasság megszerzésével. Arra törekszünk, hogy növendékeink minél nagyobb 
számban vegyenek részt a különböző együttesek munkájában a közös zenélés páratlan élményéhez 
jutva. Egy kamaracsoporthoz, zenekarhoz tartozás, a közös tanulás és koncertezés megerősítően hat az 
egyéni zenetanulásra, a gyermek személyiségének fejlődésére. 
 
A Koncertfúvószenekar városunk reprezentatív zenei együttese, amely számos sikert ért el hazai és 
külföldi versenyeken és fesztiválokon. Az iskola fúvószenekari óráin, foglalkozásain történik a 
tehetséges fúvós növendékek nevelése az együttes utánpótlásának biztosítására. 
 
Vonószenekarunk összefogja a zeneiskolánkban tanult és jelenleg is tanuló tehetséges vonós 
növendékeket. Az együttes próbáit heti egy alkalommal tartja.  
 
Színjáték szakos tanulóink a Ma’ mint Ti színjátszó csoport munkájában vesznek részt, amely másfél 
évtizede meghatározó tényező Sárvár kulturális életében. 
A Sárvári Járás településein lévő telephelyeinken (Ikervár, Rábapaty, Répcelak és Uraiújfalu) tanulóink 
részt vesznek a közismereti iskoláik rendezvényein, valamint aktív szerepet játszanak az adott 
település ünnepi eseményein, különböző nyilvános rendezvényeken. Továbbá aktívan közreműködnek 
a lakhelyükön működő amatőr művészeti együttesek munkájában.  
 
A tantestület pedagógiai munkájának hatékonysága nagymértékben függ a nevelőközösség 
egységességétől. Az intézmény dolgozói közösségének fejlesztését, erősítését szolgálják az évente 
rendszeresen ismétlődő hagyományos közös programok: a tantestületi kirándulások, cserekapcsolatok 
hasonló intézményekkel, illetve a karácsonyi és tanévzáró utáni baráti találkozók. 
 
 

2.10 A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenységek 
 
Intézménytípusunk alapvető funkciója: a tehetségek gondozása, a veleszületett vagy szerzett 
képességeik továbbfejlesztése. A tehetséges tanulók mind a képességek, mind a viselkedés, a 
magatartás terén eltérnek az átlagtól. A tehetséges gyerekek nem egyformák. Legfontosabb 
személyiségjegyük az eredetiség. A kreatív gyermekekre általában magas fokú tudásvágy, kíváncsiság, 
belső teljesítménykényszer, nagyfokú autonómia, önbizalom, szabad kommunikációra törekvés, 
csökkent mértékű alkalmazkodás, az elnyomás és a korlátozás elleni védekezés a jellemző.  
 
A tehetséggondozásban nincs egy igaz út, amely minden gyermek számára járható. Azt, hogy milyen 
programokkal és módszerekkel lehet egy-egy tehetséges gyerekkel vagy csoporttal foglalkozni, csak 
bizonyos információk birtokában tudjuk megtervezni. 
 Ezek: 
- az érintett gyerek, gyerekek kora, 
- milyen szinten állnak, mit tudnak?   
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- milyen motivációk inspirálják, milyen a feladat iránti elkötelezettségük? 
- mit tud a pedagógus szakmailag nyújtani? 
- mennyiben lehet számítani a családi háttér támogatására? 
 
 
 
Mindezek tisztázása után a növendékek, szülők bevonásával a lehetséges módszereket közösen 
megválaszthatjuk. 
 Ezek: 
a) „minőségi" csoportba irányítás (egyénenként eltérő időben) kimagasló tehetségek esetében. („B” 
tagozat) 
b) Évugratás, vagy léptetés: amikor egy tanévben esetleg 2 év anyagát is minden nehézség nélkül képes 
elsajátítani a gyermek. 
A tehetségek oktatása nem pusztán a tantervi keretek közé szorított információ-közvetítésből áll, 
sokkal inkább olyan folyamatként kell felfogni, amely állandó tökéletesítésre ösztönöz az egyén saját 
képességeit, készségeit illetően. A tehetséggondozásban kimagasló teljesítményt nyújtó pedagógusokat 
a minőségi kereset kiegészítés elosztására vonatkozó szempontoknak megfelelően jutalmazza az 
iskolavezetés. 
 
A tehetséggondozás feltételei: 
- a tehetségek kutatása, felismerése; 
- a megfelelő órakeret, illetve a tárgyi-technikai feltételek biztosítása; 
- napi kapcsolattartás az azonos növendéket oktatók között; 
- olyan oktatási légkör biztosítása, amely leküzdi a kreativitással szembeni akadályokat 

 
A tanári munka nem csak professzionális szakma, hanem „hivatás”. Azt a pluszt, amitől sokan alkotó 
művészetnek is tekintik - a pedagógus személyisége adja hozzá. Felelőssége abban áll, hogy a reá bízott 
ember egyedi és megismételhetetlen. Tantestületünk egységes törekvése a kiemelkedő tehetségek 
felkutatása, gondozása és felkészítése a művészi pályára. 

 

 
2.10.1  Emelt szintű oktatás a zeneművészeti szakokon: a „B” tagozat 
 
Zenei tanulmányi előmenetelük alapján a hangszeres és a szolfézs tanár javaslatára a tanszakvezetők 
és az iskola vezetés döntése szerint kerülnek a legrátermettebb növendékek 
„B” tagozatra, bármely szak 2. osztályától. A kiválasztás a tanszakok egyedi sajátosságainak 
figyelembevételével történik. Folyamatosan biztosítjuk az átjárhatóságot az „A” és a „B” tagozat között, 
így lehetőség nyílik a később érő zenei tehetségek magasabb osztályokban történő „B” tagozatra 
irányítására, illetve - ha a tanuló nem tudja, vagy nem akarja teljesíteni az emelt szintű követelményeket 
- az „A” tagozatra való visszavételére.  
Természetesen a szülőkkel minden esetben egyeztetünk.  
 
 

2.10.2  Művészeti versenyek és pályázatok 
 

Zenei Versenyek: 
Növendékeink aktívan részt vesznek a meghirdetett megyei, regionális és országos zenei versenyeken, 
melyeken az elmúlt években szép sikereket értek el.  
(Celldömölk- Ádám Jenő Népdaléneklési Verseny; Veszprém – Regionális Trombitaverseny, Regionális 
Fafúvós Verseny, Regionális Zongoraverseny; Tapolca – Regionális Ütőhangszeres Találkozó és 
Verseny; Szombathely – Sistrum Regionális Zenei Versenyek; Győr – Ifjú Muzsikusok Fesztiválja; Fertőd 
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– Regionális Furulyaverseny; Veszprém – Regionális Mélyrézfúvós Verseny; a háromévenként 
megrendezésre kerülő országos hangszeres versenyek) 
Tehetséges tanulóinkat arra inspiráljuk, hogy induljanak a zenei versenyeken egyéni vagy kamarazene 
kategóriában. 
A versenyek célja az élményszerű muzsikálás lehetőségének megteremtésén túl: 
- a zeneoktatás színvonalának folyamatos emelése 
- szorgalmas és jó képességű, növendékek megmérettetése 
- a tehetségek felkutatása és fejlődésük figyelemmel kísérése 
- szereplési, versenyzési rutin megszerzése 
- a felkészítő tanárok szakmai fejlődése, továbbképzése. 
A versenyeken a szakmai zsűri tagjai országosan ismert művész-tanárok, szakközépiskolai és 
zeneiskolai tanárok. Minden egyes verseny végén az oklevelek és nívódíjak átadásakor a bíráló 
bizottság szakmai értékelést tart a növendékeknek és a felkészítő tanároknak.  
 
Képzőművészeti pályázatok: 
Képzőművészet szakos tanulóink műveikkel rendszeresen pályázatokon vesznek részt. Számos 
kiállításra kerülő és díjazott alkotást készítenek évről-évre. A kiírt pályázatokat figyelemmel kísérjük, 
és támogatjuk az aktív részvételét tanulóinknak. 
 
Néptánc versenyek: 
Tehetséges néptáncos növendékek részére lehetőséget biztosítunk a felkészülésre és támogatjuk a 
meghirdetett versenyeken való részvételt. 
 

Színjáték találkozók, versenyek: 
Tehetséges színjátszó növendékek részére lehetőséget biztosítunk a felkészülésre és támogatjuk a 
meghirdetett versenyeken való részvételt. 
 
2.10.3 A művészeti versenyeken való részvétel a fenntartó számára többletkötelezettséget 
jelent. Ezek közé tartozik az éves munkatervben megnevezett és a fenntartó által elfogadott, az 
OH által meghirdetett országos művészeti tanulmányi versenyek a kiemelt regionális 
versenyek, valamint a képzőművészet pályázatokon részvétel.  
 
 

2.11  A szülők, a tanulók és a pedagógusok együttműködésének formái, 
fejlesztése 
 
2.11.1 A tanulók és a pedagógusok együttműködésének fórumai 
Pedagógiai munkánk során a jövőben fokozottabban szeretnénk figyelembe venni a tanulók és szüleik 
elvárásait. 
A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban közölhetik az iskola 
igazgatóságával, nevelőtestületével. 
A tanulókat az iskola életéről, illetve az aktuális feladatokról a főtárgyi szaktanár folyamatosan 
tájékoztatja. 
 
2.11.2 Szülők és a pedagógusok együttműködésének formái 
Tanáronkénti szülői hangversenyek feladata: 
- a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása, 
- a szülők tájékoztatása gyermekük tanulmányi előmeneteléről, 
- a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az igazgatósághoz. 
Gyakorisága: tanévenként legalább egy alkalommal április és május hónapban. 
A szülői hangversenyeken részt vesz az igazgató vagy helyettese. 
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Írásbeli tájékoztató 
Feladata: a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival összefüggő eseményekről, illetve a különféle 
iskolai vagy tanszaki programokról. 
Eszköze: a tájékoztató füzet, a postával kézbesített levél, a faliújság, email, honlap 
Iskolai rendezvények, bemutatók 
A zeneiskolai hangszertanulás egyik legfontosabb része, hogy a megtanult darabokat, zeneműveket a 
növendékek közönség előtt is bemutathassák.  
A növendékhangversenyeken, szülői hangversenyen számítunk a növendékek szüleire, rokonaira, mint 
közönségre, hiszen mindannyiunk közös érdeke, hogy a tanulók által bemutatott produkciókat 
meghallgassuk, értékeljük, és bátorítsuk őket újabb darabok tanulásában. Ezek az alkalmak a szülők 
számára is fontos események, látják gyermekeik fejlődését, és értelmet nyer számukra a sok otthoni 
gyakorlás, a zeneiskolába járás. 
 
Versenyekre, fellépésekre való szülői kíséret 
Ha egy tehetséges növendék versenyre készül, a tanára értesíti erről a szülőket.  
A felkészülés időszakában intenzívebb kapcsolatra van szükség, ami többletmunkát ró diákra, tanárra, 
szülőre egyaránt. A heti órákon kívül esetleg más időpontban is be kell jönni pl. zongorás próba miatt. 
Ez csak a szülők segítségével lehetséges. 
A versenyekre, díjátadókra, kiállításokra egyre gyakoribb, hogy a szülők saját költségükön elkísérik 
gyermekeiket. 
 
Alkalmi beszélgetések, telefonos kapcsolattartás 
Iskolánkban egyéni órarend szerint tanítanak a főtárgy tanárok. Emiatt nincs csengetési rend, a tanulók 
megadott időpontra történő megérkezését a szülőkre bízzuk, akik elkísérik gyermekeiket. Az iskola 
udvarán padok, előtereiben és a folyosókon székek, asztalok vannak, ahol a szülők, nagyszülők, 
testvérek várakozhatnak. Ez a kisebb gyermekeknél természetes kapcsolatot teremt a tanár és a szülő 
között. A nagyobb növendékek esetében, akik már önállóan járnak a zeneiskolai foglalkozásokra, a ma 
széles körben elterjedt mobiltelefonok segítenek a rendszeres kapcsolattartásban. 
 

2.12 A Koncz János Alapfokú Művészeti Iskola szerepe a város és a régió 
kulturális életében 
 
Az iskola kapcsolatban áll alapítójával valamint volt fenntartójával, Sárvár város Önkormányzatával a 
város kulturális életében betöltött jelentős szerepe folytán. Továbbá a helyi nevelési- oktatási 
intézményekkel, óvodákkal, általános iskolákkal valamint a középiskolákkal. 
 
A kapcsolatok tartalma sokféle és szerteágazó: 
- Zenei szakos növendékeink, együtteseink, illetve az egyéb csoportos művészeti ágak tanulói 
rendszeres szereplői a város társadalmi és kulturális életének (kiállítás-megnyitók, társadalmi 
események, avató-átadó ünnepségek, saját fellépések a város terein)  
- A jelentős idegenforgalom, valamint a megnyílt szállodák fellépési lehetőségeket jelentenek a 
művészeti együtteseink és tanáraink számára. A Danubius szállodában havi rendszerességgel adunk 
koncertet.  
- Növendékhangversenyeinket iskolánk nagytermében rendezzük átlagosan havonta, de igény szerint 
gyakrabban is. Ezek ugyancsak színvonalas zenei események, amelyek fórumai a zenei tehetségek 
kibontakozásának.  
- Fúvós és ütős növendékeink jelentős számban képviseltetik magukat a Sárvári Koncertfúvószenekar 
munkájában. A zenekar az iskolai fúvósképzés emelkedő minősége következtében is számos 
versenysikert ért el hazai és külföldi zenekari minősítéseken, versenyeken az utóbbi években.  
- Az iskolában 1974 óta működő Erős Katalin Zenei Alapítvány minden év májusában megrendezi a 
zenei szakon tanulók részére versenyét. A győztesek elnyerik az alapítvány támogatását. 
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- 1971 óta minden évben megrendezzük a jelmezes Barokk hangversenyt a Nádasdy-vár dísztermében, 
amely a város kulturális életében az egyik legrégebbi hagyománnyal bíró esemény. 
- Néptánc tanszakon tanuló növendékeink egy gálaműsor keretében mutatják be minden év júniusában 
a Nádasdy-vár szabadtéri színpadán a tanév során elsajátított koreográfiákat. 
- Színjáték tanszak tanulói a nyári turisztikai főszezonban minden évben közreműködnek a Ma mint Ti 
színjátszó csoport  szabadtéri előadásain. 
- Képzőművészet ágazaton tanulóink munkáiból a tanév végén egy kiállítást szervezünk a Nádasdy-vár 
Művelődési Központ és Könyvtárral együttműködve a művelődési házban. 
Növendékeink munkái a sárvári Ensana (korábban: Danubius) Hotelben is rendszeresen kiállításra 
kerülnek. 
 
 

A művészeti iskola kapcsolatai 
A Koncz János Alapfokú Művészeti Iskola kapcsolatot tart fenn Sárvár város oktatási és művelődési 
intézményeivel: óvodákkal, az általános és középiskolákkal, valamint számos társadalmi szervezettel és 
a történelmi egyházak helyi képviselőivel. (Pedagógus Nőikar Egyesület, Sárvári Fúvószenekari 
Egyesület, Néptánckör Kulturális Egyesület) 
Évtizedes az együttműködésünk a korábbi Danubius ma: Ensana Termál Hotellel. (rendszeres 
koncertek) 
A celldömölki Ádám Jenő Zeneiskola tantestületével és növendékeivel kapcsolatunk - évente közös 
hangverseny megrendezése - több mint három évtizedre tekint vissza. 
 
Iskolánk tagja a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségének. Az intézmény vezetője 
rendszeresen részt vesz az MZMSZ Budapesten rendezett országos konferenciáin, valamint az MZMSZ 
megyei igazgatói értekezletein.  
 

 
3. A képzés rendje 
 
3.1 A tanév rendje 
A tanév rendje minden esetben az ágazati miniszter által kiadott rendeletben megfogalmazottakhoz 
alkalmazkodik. 
 

3.2 A tanulók felvétele a művészeti iskolába 
 
Új tanuló felvételéről az igazgató - a felvételi meghallgatás alapján az iskola tanulói létszámát 
figyelembe véve - dönt. Ha egy tanszakra több jelentkező van, mint férőhely, a jelentkezőket a felvételi 
meghallgatás eredménye és az alkati megfelelés alapján kell rangsorolni.  
A tanulók osztályba sorolására életkoruk, illetve a felvételi meghallgatáson nyújtott teljesítményük 
alapján kerül sor. A főtárgy, a kötelező tárgy és a választható tárgy osztályba sorolása eltérhet 
egymástól. 
Beiskolázási korhatár: 6-tól 22 éves korig. 
 
A képzési idő a tanszak sajátosságainak és a gyermek fejlettségének megfelelően változó: 6 és 12 év 
közötti.  
Ezen belül a képzési idő három szakaszra tagolódik: 
előképző 1-2 év (a növendéknek nem kötelező elvégeznie), 
alapfok 6 év, 
továbbképző 4 év. 
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3.3 A képzés struktúrája, tantárgyai, óraterve 
 
Zeneművészet ágazaton 
Főtárgy: a zeneiskolában tanított valamennyi szak, beleértve az előképzőt is. 
 (Az előképzőt a növendéknek nem kötelező elvégeznie.) 
hangszeres és magánének tanszakok (egyéni), 
elméleti és kamarazenei tanszakok (csoportos) 
„A” tagozaton minimum 2 x 30 perc, 
„B” tagozaton minimum 2 x 45 perc, 
Kötelező tárgy: minden tanszakon szolfézs. 
„A” tagozaton a 4. évfolyam végéig, 
„B” tagozaton az utolsó évfolyam végéig. 
a képzési idő minimum 2 x 45 perc 
zongora (az adott tanszakok óratervében jelölteknek megfelelően). 
Kötelezően választható tárgyak: 
„A” tagozaton az 5-(6.) évfolyam végéig elmélet: 2 x 45 perc 
- elméleti tárgyak: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom,  
- gyakorlati tárgyak: zongora, második hangszer, kamarazene, zenekar 
Választható tárgyak: 
„B” tagozaton: elmélet minimum 1 x 45 perc, 
gyakorlat minimum 1 x 30 perc 
(A 45 perces csoportos, a 30 perces egyéni foglalkozás) 
 
Választható tárgyak: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom,  
zongora, második hangszer, kamarazene, zenekar,  
Az elméleti és kamarazene tantárgyak csoportos foglalkozások. 
A korrepetíció (zongorakíséret): 
a hangszeres (kivéve gitár, zongora) és magánének főtárgyhoz szorosan kapcsolódó kötelező 
kiegészítő foglalkozás. 
Az óratervi háló szerint: évfolyamtól, tagozattól függően heti 5 – 30 perc tanulónként és hetenként. 
Hangszeres előkészítő: 
egyéni : heti 2 x 30 perc 
Kamarazene melléktárgy: 
minimum heti 1 x 45 perc. 
A kamarazene melléktárgy csoportlétszáma a műfajnak megfelelően: 2 – 8 fő. 
Zenekar: 
minimum 2 x 45 perc 
Második hangszer: 
minimum 1 x 30 perc 
Tanított hangszerek, elméleti és gyakorlati tárgyak klasszikus zene műfajban: 
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, gordonka 
Vokális tanszak tantárgya: magánének 
Elektroakusztikus műfajban: szintetizátor 
Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs kötelező, szolfézs, zenetörténet–zeneirodalom  
Kamarazene tanszak tantárgyai: kamarazene, zenekar,  
A képzés formája, egyéni foglalkozás illetve csoportos oktatás. 
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A képzés kimenetei: művészeti alapvizsga az alapfok befejeztével, művészeti záróvizsga a 
továbbképző befejeztével. 
Képző- és iparművészeti ágazaton 
 
Tanszakok és tantárgyak 

Képzőművészeti tanszak (előképző 1–2. évfolyam + 1–3. alapfokú évfolyam) 
Főtárgy:  
Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1–2. évfolyam) 
Grafika és festészet alapjai (1–3. alapfokú évfolyam) 
Kötelező tantárgy: 
Vizuális alkotó gyakorlat (1–10. évfolyam) 
Választható tantárgy: 
Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1–2. évfolyama) 
Népművészet (1–10. évfolyam) 
Művészettörténet (3-10. évfolyam) 
Tanszakok és főtárgyaik a 4. alapfokú évfolyamtól a továbbképző 10. évfolyamáig 
Grafika és festészet tanszak - Grafika és festészet műhelygyakorlat  
Szobrászat és kerámia tanszak - Szobrászat és kerámia műhelygyakorlat  
Kötelező tantárgy: 
Vizuális alkotó gyakorlat (1–10. évfolyam) 
Választható tantárgyak: 
Népművészet (1–10. évfolyam) 
Művészettörténet (3-10 évfolyam) 

Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 
 

A főtárgyak képzési ideje:  
2 előképző évfolyam: Vizuális alapozó gyakorlatok  
3 alapfokú évfolyam: Grafika és festészet alapjai  
3 alapfokú + 4 továbbképző évfolyam: Grafika és festészet műhelygyakorlat, Szobrászat és kerámia 
műhelygyakorlat 
 
A tanítási órák képzés ideje: 45 perc 
 
Táncművészeti ág   
néptánc tanszak 
Tantárgyak 
Főtárgy: 
Népi játék (1–2. előképző évfolyamon) 
Néptánc (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 
Kötelező tantárgy: 
Folklórismeret (3–6. alapfokú évfolyamon) 
Tánctörténet (9–10. továbbképző évfolyamon) 
Kötelezően választható tantárgyak az összevont osztályokban: 
Folklórismeret 
Tánctörténet 
Választható tantárgyak: 
Népi játék (1–2. előképző évfolyamon) 
Néptánc (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 
Népzenei alapismeretek (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 
 
A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam) 
Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a továbbképző 
évfolyamainak számát jelenti 
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A tanítási órák időtartama: 45 perc 
 
Szín- és bábművészeti ágazat 
Színjáték tanszak 
Főtárgy: dráma és színjáték 
Kötelezően választható tantárgyak:  
beszéd és vers (1. alapfokú évfolyamtól) 
mozgás és tánc (1. alapfokú évfolyamtól) 
zene és ének (1. alapfokú évfolyamtól) 
színházismeret (3. alapfokú évfolyamtól) 
Választható tantárgyak: a színjáték tanszak bármelyik tantárgya 
 
A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam) 
Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a továbbképző 
évfolyamainak számát jelentik.  
 
A tanítási órák időtartama: 45 perc 
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4. Működési feltételek 
4.1 Struktúra 
 

 
 

 
 
 

4.2 Személyi feltételek 
 
A művészeti iskolánk pedagógusainak szakképesítése és szakvégzettsége megfelel a köznevelési 
törvény előírásainak. A hiányzó szakképesítéssel tanító tanárok végzettségének megszerzésére a 
szükséges lépések megtörténtek.   

 
4.3 Tárgyi feltételek és igények 
 
A sárvári művészeti iskola pedagógiai programjában megfogalmazott oktatási nevelési célok 
megvalósításához, a művészetoktatás minőségének megtartásához, javításához nélkülözhetetlenül 
szükségesek a megfelelő minőségű hangszerek és taneszközök. Iskolánkban gondot jelenthet a 
hangszerállomány elöregedése. Folyamatos és szakszerű karbantartásuk szükséges a mindennapi 
oktatómunkához.   
 

4.4 Pedagógus továbbképzés 
 
Intézményünkben a pedagógusok továbbképzésének az alábbi céljai vannak: 
- a hét évenként kötelező 120 órás továbbképzési kötelezettség teljesítése, 
- a meglévő, korábban szerzett ismeretek további mélyítése, 
- a munkakör betöltéséhez szükséges szakirányú végzettség megszerzése a már intézményünkben 
dolgozó kollégák részére, (egyéni tanulmányi szerződéssel) 
- a pedagógiai program színvonalas végrehajtásához szükséges ismeretek megszerzése. 
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Az elmúlt években a kollégák legnagyobb része aktívan bekapcsolódott a továbbképzési programba, és 
teljesítette a kötelező 120 órát. 
A továbbiakban is támogatjuk és szorgalmazzuk - a tantestület által elfogadott 2018.09.01-től 
2023.08.31-ig érvényes Továbbképzési Programban kidolgozott szempontokat és sorrendiséget 
figyelembe véve - az akkreditált továbbképzéseken való részvételt. A törvényi előírások 
figyelembevételével elkészítettük a következő időszak hosszú távú továbbképzési programtervét. 
Az iskola konkrét továbbképzési programját külön dokumentum tartalmazza.  
(1. számú melléklet) 
 
 
 

5. Az iskola ellenőrzési- és értékelési rendszere 
 
5.1 Ellenőrzési rendszer 
 
5.1.1. Az intézmény munkájának ellenőrzése 
Az ellenőrzés célja a végzett munka értékelése, a nevelés-oktatás eredményességének megítélése, a 
működés jogszerűségének vizsgálata és biztosítása. 
 
5.1.2. Az iskola belső ellenőrzésének feladatai 
Szakmai tevékenységgel összefüggő ellenőrzési feladatok (nevelő-oktató munka ellenőrzése). 
Gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzési feladatok (munkaerő-bérgazdálkodás, készlet- és 
energiagazdálkodás, tárgyi eszközgazdálkodás, érdekeltségi rendszer stb.). 
 
A folyamatos belső ellenőrzés megszervezéséért, hatékony működéséért az iskola igazgatója a felelős. 
A belső ellenőrzési rendszer átfogja az iskolai nevelő-oktató munkát, az intézmény egész tevékenységét 
és biztosítja az ellenőrzés során felmerülő hibák, helytelen intézkedések kellő időben történő feltárását, 
fokozza a munka hatékonyságát. 
 
Az iskola belső ellenőrzésekor az alábbi követelményeket kell figyelembe venni: 
- segítse elő a nevelés-oktatás hatékonyságának javulását: a tantervi követelményeknek megfelelően 
kérje számon az eredményeket a pedagógusoktól, 
- segítse elő a szakmai, gazdálkodási és egyéb feladatok legésszerűbb, leggazdaságosabb ellátását, 
- továbbá a belső rendet, a tulajdon védelmét, legyen a fegyelmezett munka megvalósításának eszköze, 
- támogassa a helyi kezdeményezéseket, ugyanakkor kellő időben jelezze az intézmény működése során 
felmerülő megalapozatlan, helytelen intézkedéseket, hibákat, 
- a szakmai ellenőrzés tartsa tiszteletben a nevelők módszertani önállóságát, az elért eredmények 
tükrében értékelje tevékenységüket. 
 
5.1.3. Az ellenőrzés szintjei 
- vezetői (igazgató, igazgatóhelyettes), 
- a tanszakok tagjai egy-egy feladatnál, munkamegosztás alapján. 
Az ellenőrzést végzőknek jelentési és beszámolási kötelezettségük van az igazgatóhelyettes és az 
igazgató számára. 
Az ellenőrzés jellege lehet: időszakos, állandó, kiemelt, speciális, bejelentett, bejelentés nélküli, 
alkalomszerű. 
Az ellenőrzés lebonyolításának legfontosabb szabálya a tervszerűség. Az ellenőrzési tervet az iskola 
éves munkatervében rögzítjük. 
 
5.1.4. Az ellenőrzési terv az alábbiakat tartalmazza: 
- az ellenőrizendő területeket, szaktárgyakat, szervezeti egységet, 
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- az ellenőrzés célját (témaellenőrzés, célellenőrzés, utóellenőrzés), 
- az ellenőrzés jellegét, 
- az ellenőrzés formáját, 
- az ellenőrzést végző személy, személyek megjelölését, 
- az ellenőrizendő időszak megjelölését (kezdő és befejező időpontját), 
- a programot, tervet kiadó vezető aláírását. 
Az ellenőrzés formái változatosak, a bennük való választás függ az ellenőrzés területétől és az ellenőrzés 
céljától. 
 
5.1.5. Az ellenőrzés formái 
- óraellenőrzés, 
- tanórán kívüli tevékenység, 
- beszámoltatás, előadások, hangversenyek, 
- írásos dokumentumok vizsgálata, 
- eredményvizsgálatok, felmérések, 
- helyszíni ellenőrzések. 
Az ellenőrzés tapasztalatairól akkor készítünk írásos feljegyzést, ha a pedagógus teljesítményét 
értékeljük, vagy egy-egy szélesebb körű vizsgálatot végzünk. 
 
5.1.6. Az intézményben folyó munka értékelése, mérése 
Az értékelés alapja az ellenőrzés során szerzett tapasztalat jelenti a végzett munka eredményeinek 
számbavételét. Az értékelés célja a jobbítás és az ezzel kapcsolatos újabb feladatok meghatározása. Az 
alábbi értékelési formákat alkalmazzuk attól függően, hogy milyen területet vagy kit és mit értékelünk: 
jelentések, 
beszámolók (nevelőtestületnek, fenntartónak), 
egyéni vagy csoport (tanszaki) megbeszélések, 
különböző jellegű értekezletek (osztályozó, év végi, félévi, nevelési). 
A növendékek hosszú időn át való megtartását és a minőségi munkát az SZMSZ-ben meghatározott 
szempontok figyelembevételével ismerjük el. 

 
5.2 A tanulók értékelésének formái 
 
Művészeti iskolánkban a beszámoltatásra, az ismeretek számonkérésének követelményeire és formáira 
vonatkozóan irányadónak tekintjük az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 
programjában leírtakat. Az egyes tanszakok helyi tantervükben konkrétan szabályozzák a kérdést. 
Általánosságban hangszeres tárgyak esetén kötelező jellegű beszámolóra a tanév végén kerül sor. A 
növendékeknek beszámoló keretében számot kell adniuk mind technikai felkészültségükről, mind 
előadási készségükről. A beszámoló bizottság előtt történik. 
Hangszeres előkészítő esetén a beszámoló nem kötelező, illetve a főtárgy tanár megítélése szerint a 
növendékkel való rövid foglalkozás keretében is meg lehet tartani. A bizottság tagja a hangszert tanító 
tanár, valamint az iskola vezetéséből legalább egy személy. Az év végi érdemjegyet a vizsgabizottság 
elnöke és a szaktanár együttesen állapítják meg. Az értékelés alapja a vizsgaprodukció, az éves munka, 
és a havi osztályzatok. A beszámolón nyújtott teljesítmény nem játszik közvetlen szerepet az érdemjegy 
kialakításában. Rendkívül indokolt esetben a főtárgy tanár javaslata alapján a beszámolót kiválthatja 
óraszerű foglalkozás a növendékkel a bizottság előtt. A beszámolónak ezt a formáját az igazgató 
engedélyezi, a döntés alapja minden esetben az, hogy a növendéket ne érhesse olyan jellegű negatív 
élmény, ami beidegződésként az egész zenetanulás folyamatára gyakorolna rossz hatást. 
Csoportos művészeti ágakon és zenei elméleti tárgyak esetén a beszámolás év végén összefoglaló óra 
keretében történik, melyen az adott tantárgy tanárán kívül legalább egy, azonos, vagy rokon tantárgyat 
tanító tanár, és lehetőség szerint az iskolavezetés egyik tagja is jelen van. 
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5.2.1. Ellenőrzés, értékelés 
A tanulói teljesítmények mérésekor a kimenet szabályozás elvét érvényesítjük. 
A művészeti képzés sajátosságaiból fakadóan naprakész a főtárgy tanár tájékozottsága a tanulók 
elméleti és gyakorlati fejlődéséről, az ismeretanyag elsajátításának a mértékéről. Szolfézsórákon 
szorgalmazzuk az írásbeli és a szóbeli számonkérés egyensúlyát. 
 
 
 
5.2.2. Az értékelés rendszere 
 A hangszeres és egyéb csoportos művészeti ág előképző osztályaitól a főtárgy és kötelező tárgyakból 
egységesen osztályzatokkal, érdemjegyekkel történik az értékelés. A kamarazene, zenekar tantárgyak 
esetében az év végi értékelés: nem felelt meg, megfelelt, jól megfelelt és kiválóan megfelelt 
minősítésekkel történik. 
 
Az értékelés célja 
- visszajelzés a tanár és a tanuló részére, 
- a tanulás hatékonyságának ellenőrzése, 
- a teljesítmény alapján korrekció kijelölése, 
- a tanuló teljesítményének viszonyítása korábbi eredményéhez. 
Helye a tanítás folyamatában 
- rendszeres szóbeli visszajelzés a tanítási órán, 
- egy-egy téma lezárása, ismeretanyag elsajátítása után, 
(hangversenyen történő szereplés, néptánc és színjáték előadás, képzőművészeti kiállítás) 
- féléves, éves anyag összegzése (félévi meghallgatás, év végi elméleti és hangszeres beszámoló). 
Súlypontok 
- a továbbhaladáshoz szükséges anyag ismerete, értelmezése és gyakorlati alkalmazása, 
- az oktatás eredményeként kialakult készségek ellenőrzése, 
- a továbbhaladás feltételeként az előírt minimum ellenőrzése. 
 
5.2.3.  A tanuló jutalmazásának elvei és év végi formái 
Azt a tanulót, aki kiemelkedő tanulmányi eredményt ért el és hozzájárult az intézmény jó hírnevének 
megőrzéséhez, növeléséhez, az iskola dicséretben részesíti, illetve jutalmazza. 
Igazgatói dicséretben részesül az a tanuló, aki országos, regionális, megyei versenyen kiemelkedő 
eredményt ért el, illetve felvételt nyert zeneművészeti szakközépiskolába. 
Igazgatói dicséretben részesülnek a középiskolai tanulmányaik végéig zeneiskolába járó, érettségiző 
növendékek. 
Szaktanári dicséret adható annak a tanulónak, aki több alkalommal szerepelt különböző 
hangversenyeken és tanulmányi eredménye jeles. 

 
 
5.3 A magasabb évfolyamba lépés feltételei 
 
A magasabb évfolyamba lépésről az év végi beszámoló alapján dönt a beszámoltatást végző 
vizsgabizottság. A magasabb évfolyamba lépés feltétele a helyi tantervben meghatározott minimális 
követelményeknek való megfelelés. 
Amennyiben a bizottság döntésével a főtárgy tanár nem ért egyet, a magasabb évfolyamba lépésről a 
végső döntést a nevelőtestület hozza meg. 
Elméleti tárgyakból a magasabb évfolyamba lépés feltétele az év közben szerzett érdemjegyek alapján 
kapott legalább elégséges osztályzat. 
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Amennyiben a tanuló a minimális követelményeknek nem felelt meg, pótvizsgát tehet, annak 
sikertelensége esetén tanulmányait az évfolyam megismétlésével folytathatja, évfolyamonként 
maximum egy alkalommal. 
Művészeti alapvizsgát tehet az a tanuló, aki főtárgyában elvégzi az előírt alapfokú osztályokat. Az első 
továbbképző osztályba lépés feltétele a művészeti alapvizsga megszerzése. 
 
5.3.1 A tanuló munkájának értékelése 
 
5 jeles - a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti, tudja a tananyagot, 
mindezt alkalmazni is képes. A technikai és mechanizmusbeli követelményeket biztosan oldja meg és 
azokat zeneileg is kiválóan alkalmazza. Szóbeli feleletei és írásbeli munkái is teljes önállóságra vallanak. 
4 jó - a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen hibával tesz eleget. 
Hasonló az ötöshöz, de apró bizonytalanságai vannak. A tananyag alapvető részeit tökéletesen tudja, 
ismereteit a feladatok megoldásában is különösebb nehézség nélkül alkalmazza. 
3 közepes - a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával tesz eleget. A tanterv alapvető 
anyagát jól elsajátította, az alapvető mechanizmusbeli nehézségeket leküzdötte, a lényegesebb 
kérdések megoldásában némi nehézségek mellett elfogadható eredménnyel azokat alkalmazza. 
Munkáiban kisebb bizonytalanságot mutat, amelyet a tanár segítségével le tud küzdeni. 
2 elégséges - a tantervi követelményeknek súlyos hiányossággal tesz csak eleget, de a 
továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal rendelkezik. 
Mechanizmusbeli hibái is hátráltatják a tantervi anyag biztos alkalmazását még a tanár segítségével is.  
1 elégtelen - a tantervi követelményeknek nevelői útmutatással sem tud eleget tenni. A minimumot 
sem tudja. 
 

5.3.2 A tanuló szorgalmának értékelése 
 
 

 
Szorgalom 

Példás Jó Változó Hanyag 

1. Tanulmányi 
munkája 

Céltudatos, 
törekvő, odaadó, 
igényes a tudás 
megszerzésére 

figyelmes, 
törekvő 

ingadozó hanyag, lassító 
 

2. Munkavégzése 
kitartó, pontos, 

megbízható, 
lankadatlan 

rendszeres, 
többnyire 

önálló 

rendszertele
n hullámzó 
önállótlan 

megbízhatatla
n, gondatlan 

3. Kötelességtudata 

kifogástalan, 
precíz 

megfelelő, 
néha 

ösztökélni 
kell 

felkészültség
e gyakran 
felületes 

felkészültsége 
állandóan 
felületes 

4. Tanórákon kívüli 
információk 
felhasználása 

rendszeres, 
érdeklődő 

előfordul, 
ösztönzésre 

dolgozik 

ritkán egyáltalán 
nem 

 

 
 
5.4 Tanügyi nyilvántartások 
 
5.4.1. Beírási napló 
A beírási naplót a megadott nyomtatványon minden évben a beiratkozást követően, de legkésőbb 
október 1-ig meg kell írni, és egész évben napra készen kell vezetni. 
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5.4.2. A főtárgyi napló 
Naplót kell vezetni minden olyan foglalkozásról, amely az iskola tantárgyfelosztásában szerepel 
(főtárgyi, kötelező tárgyi stb.). 
A napló vezetéséért az illetékes szaktanár a felelős. A naplókat az azokban található útmutató szerint 
kell vezetni, összesítő részeinek naprakész állapotban egyezni kell az irodai összesítőkkel. 
 
5.4.3. Törzslap, póttörzslap 
A törzslapot a főtárgy (előképző) tanár a törzslapban található útmutató szerint állítja ki. 
 
5.4.4. Bizonyítvány 
A bizonyítványt a főtárgy tanár állítja ki. A bizonyítványt az igazgató és a főtárgy tanára írja alá. 
 
5.4.5. Tantárgyfelosztás 
A tantárgyfelosztást az igazgató és az igazgatóhelyettes a szeptember 1-jei állapotnak megfelelően 
állítják össze, és a tantestület fogadja el a tanévnyitó értekezleten. A tantárgyfelosztás alapja az óraterv, 
valamint a tanulók és a tanulócsoportok száma. 
Kialakításánál figyelembe kell venni a tanárok képesítését, egyéni képességeit, szociális körülményeit, 
a munkafeladatok arányos elosztását. A tanulónak tanév közben más tanárhoz való beosztását az 
igazgató csak alapos indok, elsődlegesen pedagógiai szempontok alapján engedélyezheti, illetőleg 
rendelheti el. 
 
5.4.6. Órarend 
A pedagógusoknak az iskolában neveléssel, oktatással eltöltött idejét az iskolai órarend határozza meg. 
Az alapfokú művészeti iskola végleges órarendjét legkésőbb szeptember 20-ig, illetve február 15-ig kell 
összeállítani. A tanulók beosztását a főtárgyi napló órarend részében kell feltüntetni, melynek 
másolatát az iskola összesítő órarendjéhez is mellékelni kell. A tanulók létszámában, órarend szerinti 
beosztásában bekövetkezett változásokat a tanár 
48 órán belül köteles jelenteni a vezetőségnek. A tanulók egyéni és csoportos óráit a lehetőségekhez 
mérten egyenletesen kell elosztani, biztosítva ezzel a felkészülés lehetőségét. 
 
5.4.7. Egyéb iratok, dokumentációk 
Annak igazolására, hogy a tanuló alapfokú művészeti iskolában folytat tanulmányt, az intézményvezető 
iskolalátogatási igazolást adhat ki. Az igazolást kérheti a szülő, (pl.: utazási kedvezményhez) más 
intézmény vagy a munkahely. 

 
 
5.5 Az alkalmazandó tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 
kiválasztásának elvei 
 
Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja által ajánlott felhasználható 
irodalomból – és azon kívül is – a szaktanárok saját elképzeléseik szerint szabadon válogathatnak 
anyagot, minden tanuló esetén testre szabottan, az évfolyam nehézségi szintjét szem előtt tartva. 
Csoportos tárgyak esetén az alkalmazható tankönyvek kiválasztásánál tekintettel kell lenni a csoportok 
átjárhatóságára, több évfolyam anyagát tartalmazó kiadvány használatára. Azonos minőségű és 
szerkezeti felépítésű tankönyv, tanulmányi segédlet, taneszköz esetén a kedvezőbb beszerzési árral 
rendelkezőt kell előnyben részesíteni. 
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5.6 Hangszer és kottakölcsönzés 
 
A zeneiskola a tulajdonában lévő hangszereket szükség esetén rendeltetésszerű használatra 
kölcsönadja a zeneiskola tanulóinak. A kölcsönbeadásról dokumentumot kell készíteni, mely 
tartalmazza a hangszer tulajdonosát, típusát, értékét és a szülő nyilatkozatát, melyben anyagi 
felelősséget vállal a kölcsönzött hangszerekért. A kották kölcsönzése is nyilvántartás alapján történik. 
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6. Helyi tantervek kiegészítései 
 
6.1. A Koncz János Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programjának 
módosítása 
Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról 
szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet, 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel módosított tantervi 
programját, mint helyi tantervet az alábbi kiegészítésekkel, átvesszük. 
- A tantervben ajánlott tananyagot a pedagógusok, az általuk választott művekkel szabadon 
kiegészíthetik. 
- Az év végi vizsga tantervben javasolt ajánlott anyagát az iskola egyes tanszakainak több évtizedes 
hagyománya alapján határozzuk meg. 
- 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 1. melléklete szerint - a 3/2011. (I. 26.) NEFMI 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. 
27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet - a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel beiktatott - 2. mellékletét első 
alkalommal a 2011/2012. tanévben megkezdett képzésekre felmenő rendszerben kell alkalmazni. 
 

6.2. Óratervi háló 
 
Zeneművészet – A tagozat 
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- B tagozat 
 

 
 
 
 

Színjáték tanszak 
 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Kötelezően választható 
tantárgyak 

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Választható tantárgyak 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Összes óra 2–4 
2–
4 

4–6 
4–
6 

4–6 4–6 4–6 
4–
6 

4–6 
4–
6 

4–
6 

4–
6 

 

A fenti táblázatok Összes óra rovatában az első számok az ajánlott heti minimális óraszámra, míg a 
második helyen szereplő számok a szakmai program optimális teljesítéséhez szükséges időre utalnak. 
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A tanszak kötelezően előírt tantárgyainak és azok óraszámainak a figyelembevétele mellett a tanuló 
más tanszak, valamint más művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok tanítási óráin részt 
vehet. 
Ha az intézmény az ajánlott minimális heti összóraszámot biztosítja, akkor az ezen felül tanított 
választható tantárgyakat heti 0,5 órában is oktathatja. 
A dráma és színjáték tantárgy heti óraszáma a helyi tantervekben heti 2 óra is lehet, ha a beszéd és vers, 
valamint a mozgás és tánc tantárgyakat minimálisan heti 1–1 órában önálló tantárgyként oktatja az 
iskola. 
 
A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam) 
Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a továbbképző 
évfolyamainak számát jelentik.  
 
 

Képzőművészet ág 
 

Tantárgy 

Évfolyamok 
Előképz

ő 
Alapfok Továbbképző 

(1
.) 

(2
.) 

1
. 

2
. 

3
. 

4
. 

5
. 

6
. 

7
. 

8
. 

9
. 

1
0. 

Főtárgy (2
) 

(2
) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező 
tantárgy 

  2 2 2        

Kötelezően 
választható 
tantárgy 

     2 2 2 2 2 2 2 

Választható 
tantárgy 

(2
) 

(2
) 

1
–2 

1
–2 

1
–2 

1
–2 

1
–2 

1
–2 

1
–2 

1
–2 

1
–2 

1
–2 

Összes óra: (2
–4) 

(2
–4) 

4
–6 

4
–6 

4
–6 

4
–6 

4
–6 

4
–6 

4
–6 

4
–6 

4
–6 

4
–6 

 
A fenti táblázat „Összes óra” rovatában az első számok az ajánlott heti minimális óraszámra, míg a 
második helyen szereplő számok a szakmai program optimális teljesítéséhez szükséges időre utalnak. 
Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 
A vizuális alkotó gyakorlat és a műhelygyakorlatok óraszáma 1–3 vagy 3–1 arányban átcsoportosítható. 
 
Néptánc tanszak 
 

Tantárgy 
Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 
1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy 2 2 3–4 3–4 3 3 3 3 3–4 3–4 3 3 
Kötelező 
tantárgy 

    1 1 1 1   1 1 

Kötelezően 
választható 
tantárgy  

  1 1     1 1   

Választható 
tantárgy 

2 2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 

Összes óra 2–4 2–4 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 
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A fenti táblázat Összes óra rovatában az első számok az ajánlott heti minimális óraszámra, míg a 
második helyen szereplő számok a szakmai program optimális teljesítéséhez szükséges időre utalnak. 
 
A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam) 
Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a továbbképző 
évfolyamainak számát jelenti. 
 
A tanszakok kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más 
tanszak vagy művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat illetve azok tanítási óráin részt vehet. 
 

6.3. Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának 
kiegészítései 

 
6.3.1. A Zeneismeret tanszak kiegészítése az alapfokú művészetoktatás követelményéhez és 
tantervi programjához 
 
Iskolánk szolfézs tantervi programja azt a célt tartja elsődlegesnek, miszerint a szolfézstanítás – a 
hangszertanítással szerves egységben – a zene megszerettetését, a későbbi öntevékeny muzsikálást és 
a zenehallgatás iránti igény kialakulását kívánja megalapozni. 
Sajnos, a szolfézst – még szakmai körökben is – hajlamosak melléktárgyként kezelni, pedig e nélkül nem 
lehet a zenét megérteni. Nagyon fontos, hogy a tanuláshoz és a muzsikáláshoz a növendékek kedvét 
megtartsuk. A szolfézsórák száma heti 2x45 perc az 1-4. évfolyamokon, majd az 5. osztálytól mód nyílik 
a választható tárgyak (zenekar, kamarazene, zeneirodalom) heti 2x45 percben történő látogatására. 
Magasabb osztályú növendékek esetében az órák összevonására (1x90 perc) is van lehetőség. 
Tanszakunkon a szaktanárok által szabadon választott kottából, könyvből, példatárból, munkafüzetből 
stb. lehet dolgozni. 
A szolfézs tanszak munkáját iskolánkban is rendszeresen bemutatjuk zenei vetélkedők, nyilvános, 
nyitott óra és bemutató hangversenyek formájában.  
6.3.2. A billentyűs tanszak kiegészítése az alapfokú művészetoktatás követelményéhez és 
tantervi programjához zongora főtárgyból 
 
Az általunk elfogadott kerettantervben foglaltakat, saját, helyi tapasztalataink alapján, néhány helyen 
súlyozottan kiemeljük, illetve kiegészítjük. 
Sorrendiségében mi a klasszikus Zongoraiskola I. és Bartók: Mikrokozmosz I. kötete mellé 
színesítésképpen ajánljuk (párhozamos és tükörkép játék után!) a következő kottákat: Papp L: 
Zongora ABC; Teőke M: Találkozások a zongoránál, Barátom a zongora; Aszalós T: A zongorázó gyermek 
I. II., Lakos Ágnes: A barátságos zongoraiskola köteteit. 
 
A központi tanterv a „B” tagozat 5. osztályában minimális követelményként jelöli a klasszikus szonatina 
vagy szonáta stílusos előadását. Az osztály felhasználható irodalmában viszont mellőzi a számunkra 
nélkülözhetetlen Haydn: Szonáták (azon belül elsődlegesen az I/A (Ch. Landon) használatát. 
(Szakiskolai felvételi előtt!) Bartók Béla zenepedagógiai és embernevelő hitvallása volt: a gyerekeknek 
a kezdet kezdetén népdalt és egyben magas színvonalú, mai nyelven beszélő műzenét adni. A 
Gyermekeknek című sorozat darabjai nemcsak pedagógiai célzatúak, de költői alkotások is! Művei 
rendszeres tanításával ezt a Bartók-i célt kötelességünk ápolni. 
 
Az előkészítő osztályban a kifejezésmódok, hangulatok játékos formában történő megvalósítását 
kérjük. (Ált. Isk. 1-2. osztály) A hat-nyolc éves kisgyermek szabadon engedi, hagyja a még „gátak” nélküli 
fantáziáját kibontakozni.  
Napjainkban nem vonhatjuk ki magunkat a zene tömegkommunikációs eszközeinek hatása alól, sőt 
számolnunk kell azok ifjúságon belüli népszerűségével. Ennek a műfajnak is megvannak a maga értékei, 
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a populáris zene igazán színvonalas képviselői maguk is klasszikus zenén nőttek fel. A becsmérlés, tiltás 
helyett az un. könnyűzenében is feladatunk az irányítás, az értékek felfedezése. 
A kamarazenélés, együttmuzsikálás örömébe már a kezdet kezdetén - könnyű kis négykezes darabok 
révén - bevezethetjük növendékeinket. 
Az életkori sajátosságból eredően kb. 12-13 éves kortól a beszámolón szívesen hallgatunk egy-egy 
szólódarabot „kiváltó” négykezes illetve kamarazenei produkciót. 
 
Beszámoltatás, előjátszás  
A központi tanterv irányelveinek elfogadása mellett - a tanév folyamán adódhat olyan periódus, amikor 
a felkészülés más célzatú (versenyek, fesztiválok, városi, iskolai rendezvényekre való készülés stb.). 
Ilyen esetekben a tanszakon belüli és az iskolavezetéssel való egyeztetés lehetővé teszi a formai rész 
rugalmas áthelyezését, illetve kiváltását. 

  
 
 „B” tagozatra a tehetségesebb növendékeinket javasoljuk, akik képesek lehetnek az egyre magasabb 
színvonalú zenei versenyeken képviselni iskolánkat, valamint terveik között szerepel a zenei pályán 
való továbbtanulás. 
A központi tanterv megadja az év végi vizsga ajánlott anyagát. A tanszak az adott tanév munkaterve 
szerint félévi meghallgatásokat is tart. 
Az április-május hó folyamán megrendezett egyéni bemutató koncertek tájékoztatják a szülőket a tanév 
során addig elért fejlődésről, az elvégzett munkáról. A fentiek figyelembe vételével módosítunk a 
beszámolók anyagain: 
- az előképző évfolyamaiban két különböző karakterű kis darab, 
- az „A” tagozat 1-3. osztályában három különböző karakterű mű, amely között szerepeljen egy Bartók 
darab, (Mikrokozmosz, Gyermekeknek) 
- az „A” tagozat 4. osztályában három különböző stílusú és karakterű, benne vagy egy barokk mű, vagy 
egy klasszikus szonatina tétel, 
- az 5. és 6. osztályokban két különböző stíluskorszakú mű előadása kötelező, a harmadik darab a 
növendék képességeinek függvényében szabadon választható, vagy az évközi szereplésekkel 
(négykezes, kamara, kíséretek) kiváltható, 
- a „B” tagozat második évfolyamában három különböző stílusú és karakterű darab, 
- 3., 4. és 5. osztályokban barokk és klasszikus szerző darabja kötelezően játszandó, a romantikus, vagy 
XX. századi mű szabadon választott, a negyedik egység előadása évközi szereplésekkel, versenyen való 
részvétellel kiváltható, 
- a 6. osztályban két különböző stíluskorszakú mű előadása kötelező, a harmadik szabadon választott, 
illetve versenyen való részvétellel, sikeres szakközépiskolai felvételivel kiváltható, 
- az „A” tagozat 7., 8. és 9. évfolyamaiban – a középiskolák fokozott követelményeit figyelembe véve év 
végi vizsgára kötelezően egy hosszabb lélegzetű, vagy két rövidebb mű előadását kérjük, 
- a „B” tagozat 7., 8. és 9. osztályaiban két különböző stíluskorszakú mű előadása kötelező, a harmadik 
darab szabadon választott (négykezes, kamaramű) vagy versenyen való részvétellel kiváltható. 

 
6.3.3. A fafúvós tanszak a központi tantervet a következő kiegészítésekkel veszi át 
Furulya főtárgy 
Iskolánkban a nyolclyukú (villafogásos) angol-, vagy barokk fogású c- és f-hangolású furulyát 
használjuk, a kerettantervben leírtak szerint. 
Azoknál a növendékeknél, akiknél a furulyatanulás előkészítő tevékenység egy későbbi hangszer 
tanulásához, a kerettantervben előírt követelmények az érvényesek. 
A német rendszerű hangszer használatára egy-egy rendkívül indokolt esetben 1-2 éves időtartamra – 
előzetes egyeztetés alapján – engedélyt adhat a tanszakvezető. 
 
1) B-tagozat, fakultáció, korrepetíció 
A B-tagozatos képzésben a tanterv előírása alapján 3. osztálytól vehetnek részt a tanulók. 
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Erről a szaktanár javaslata alapján az előző év végi vizsgán (vagy később bármely meghallgatáson), a 
tanszak tanárai döntenek. 
A tanszakon végzett munka fontos kiegészítője a korrepetíció, mely furulya esetén leginkább a 
csembalón ill. a basso continuo praxisban való jártasságot is feltételezi.  
A kamarazenélés lehetőségével már főtárgyi óráin találkozik a növendék. Megfelelő jártasság 
birtokában önálló fakultatív tárgyként – később akár főtanszakként – is választható a kamarazene. 
 
2) Hangszerválasztás 
A villás-fogásmódú (angol vagy barokk fogású) hangszerek közül a növendék életkorának, 
testalkatának megfelelő c- vagy f-hangolású hangszert kell választani kezdő hangszerként. 2-3 éves 
tanulás után érdemes a másik hangolású hangszer tanulását megkezdeni. Ilyenkor a zeneiskolai osztály 
folyamatosan folytatódik, annak ellenére, hogy az „új” hangszeren „kezdő” a növendék. Néhány hónap 
elteltével ismét használatba kell venni a másik hangszert is, magasabb osztályokban a kétféle 
hangszeren való jártasságot meg kell szerezni. Van lehetőség és iskola a két hangolás párhuzamos 
tanítására is. 
3) Meghallgatások, vizsgák, versenyek 
A tanulmányokban való haladás mérésére is szükséges alkalmakat úgy kell megszervezni, hogy azok az 
örömteli zenélés eredményének bemutatását szolgálják. A meghallgatásokon 3, az osztálynak megfelelő 
nehézségű egység (tétel, etűd) játszandó.  Gimnazista korosztálynál a kotta nélküli játék nem 
követelmény. A meghallgatások és a koncertek nyilvánosak.  
 
 
A meghallgatások rendje: 
Az év során – legalább 1 alkalommal – „Szülői hangversenyek” egy-egy tanár valamennyi növendékének 
szereplése a szülők jelenlétében. Év végén tanszaki vizsga. 
A növendékek szerezzenek szereplési rutint, jól felkészülten vegyenek részt több nyilvános 
szereplésen. A kollégák figyeljenek a növendékeik iskolán kívüli szerepléseire. Ahhoz csak akkor 
járuljanak hozzá, ha időben tudomást szereztek róla, s a növendék felkészüléséről meggyőződtek. 
 
4) Tananyag kiválasztás 
A tanszak tanárai a növendék képességeinek, irányultságának figyelembevételével szabadon 
dönthetnek a követelmények elérését szolgáló tananyag (iskolák, etűd-gyűjtemények, előadási 
darabok) kiválasztásában. Segítségként rendelkezésre áll a Tantervben felsorolt jegyzék és a Zeneiskola 
kottatára. Egyre több kiváló színvonalú kotta kapható a kereskedelemben. 
 
5) Továbbhaladás feltételei: minimum-követelmények 
A központi tanterv egy ideális körülmények között működő iskolára határozza meg az optimális és 
minimális feltételeket. Iskolánkban e követelményrendszer minimumát tekintjük optimálisnak. 
 
 
Fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott főtárgy 
Év végi vizsga: három különböző karakterű vagy stílusú darab, amelyből egy lehet technikai gyakorlat, 
egy mű pedig kötelezően zongorakíséretes előadási darab legyen.  
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6.3.4. A vonós tanszak kiegészítései 

Hegedű 
 

„A hegedű a zenekultúránk legfontosabb alapja. 
Nélküle sem kamarazene, sem szimfonikus zene nem létezhet.” 

/Yehudi Menuhin/ 

 
A tanszak minden évben a szokásos havi iskolai növendékhangversenyeken kívül osztályhangversenyt 
rendez, amelyen minden tanulónak lehetősége van szereplésre. Duók, triók és egyéni produkciók 
hangzanak el zongorakíséret nélkül. A növendékek rendszeres közreműködői a sárvári Thermal 
Hotelben rendezett hangversenyeknek is. A tehetséges tanulók a szombathelyi Megyei Versenyen 
valamint a győri Ifjú Muzsikusok versenyén jó eredménnyel szerepelnek. Kapcsolatot tartunk más 
zeneiskolák vonósaival (Celldömölk, Szombathely), így tapasztalatcserére is lehetőségünk van. A 
tanszakon hosszú évek óta folyamatosan vannak továbbképzős növendékek, akik alsó fokú 
tanulmányaik után folytatják a hegedülést, az így megszerzett tudásuk, ismereteik kamatoztatására van 
lehetőségük a maguk és mások örömére is. Így valósulhat meg egyik legfontosabb célunk: a megszerzett 
tudás szinten tartása, ill. a zenélési kedv megőrzése. 
Év végi vizsga: három különböző karakterű vagy stílusú darab, amelyből egy lehet technikai gyakorlat, 
egy mű pedig kötelezően zongorakíséretes előadási darab legyen.  
 
Gordonka 
 
Év végi vizsga: három különböző karakterű vagy stílusú darab, amelyből egy lehet technikai gyakorlat, 
egy mű pedig kötelezően zongorakíséretes előadási darab legyen.  
      
6.3.5 A rézfúvós tanszak kiegészítései 
 
Célunk elsősorban az, hogy növendékeink megismerjék a fúvós hangszerek csodálatos világát. A 
tanszak növendékei részt vesznek az évente megrendezett zenei versenyeken. 
A Fúvós kamaraegyüttes rendszeresen közreműködik a Thermal Szállóban, a veszprémi Nyugat-
Dunántúli Rézfúvós Kamaraegyüttesek Találkozóján, illetve a város szabadtéri rendezvényein.  
Mindezek nagyban hozzájárulnak, hogy Sárvárról és környékéről sok gyermek választja a fúvós 
hangszerek valamelyikét. 
A Sárvári Koncertfúvószenekar tagja zeneiskolai tanuló is lehet, amennyiben az iskolai fúvószenekar 
munkájában bizonyítja felkészültségét. 
 
Év végi vizsga: három különböző karakterű vagy stílusú darab, amelyből egy lehet technikai gyakorlat, 
egy mű pedig kötelezően zongorakíséretes előadási darab legyen.  
 
6.3.6 A néptánc tanszak kiegészítései 
 
Előzmények: 
Sárváron már a 60-as évek elejétől folyik néptánc oktatás különböző keretek között (pl. a Tinódi 
Gimnázium néptánccsoportja,  a Sylvester J. Ált. Iskola zenei tagozata, Kossuth Lajos Művelődési 
Központ). 1993 szeptemberétől indult meg a Koncz János zeneiskolában a néptánc tagozat, elsősorban 
arra a bázisra építve, amely a Művelődési Központ szakköreiben folyt. 
Az 1993/94-es tanévkezdés előtt az oktatók szakmai előtanulmányokat folytattak a százhalombattai és 
a martonvásári művészeti iskolákban, de a konkrét szakmai programot, a szekszárdi Babits Mihály 
Művelődési Központ anyagára támaszkodva indították el ún. követő programként. 
 
A néptánc-csoportok minden esztendőben a tanév végén osztályok szerinti bontásban a Nádasdy-vár 
udvarán nyilvános fellépésen a városi Néptáncgálán adnak számot a végzett munkáról. 
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6.3.7 Képző- és Iparművészeti ág kiegészítései 
A tagozat a Művelődési Központban korábban, működő gyermek képzőművész kör átszervezésével 
indult az 1993/94-es tanévben, 20 fővel. Szakmai programjukat a budapesti Nádasdy Kálmán 
Művészeti Iskola anyagára támaszkodva készítették el. Később felhasználták a bajai és a zalaegerszegi 
kollégák tapasztalatait is.  
A tagozat tanulói rendszeresen részt vesznek városi, megyei és országos pályázatokon. A tanév végén a 
Művelődési Házban állítják ki minden tanuló legjobban sikerült alkotását.  
 
Helyi sajátosságok: 

- Kulturális örökségünk, a Nádasdy-vár építészeti, architektónikus jellegzetességeinek 
tanulmányozása. 

- Külső, belső terek térkapcsolatok vizsgálata – grafikai, festői, plasztikai átírások, önálló 
kompozíciók tervezése. 

- Milyen volt az élet a Nádasdyak idején? 
- Kreatív képalkotás. 
- Kultúrák, szokások, viseletek tanulmányozása. 
- Rendhagyó órák a Nádasdy Múzeumban, pl: 

- a Huszárkiállítás relikviái, 
- freskók, fegyverek, bútorok megfigyelése, vizsgálata, 
- iparművészeti anyag tanulmányozása. 

- A Galeria Arcis kiállításainak látogatása (pl. színvázlatok, kompozíciós elemzések, plasztikai 
variációk készítése). 

- Alkalmi kiállítások rendezése, rendezvények színesítése (Karácsonyi gyermekrajz kiállítás, 
farsangi dekorációk, maszk és jelmezkiállítás, makett bemutató, március 15-i kiállítás). 

- Részvétel helyi kiadványok illusztrálásában. 
- A Simon-Júdás vásár témájának feldolgozása (érdekes karakterek, vásári forgatag, óriáskép 

készítése). 
- Alkalmankénti részvétel helyi, megyei és országos pályázatokon, kiállításokon. 

 
6.3.8 Színművészet tanszak kiegészítései 
A Színművészeti ág egy esztendős előkészítő munka után 2000/2001-es tanévtől kezdte meg 
működését. 
A színjáték-drámajáték célja, hogy az órák során végzett improvizációs feladatok, képességfejlesztő 
gyakorlatok, dramatikus tevékenységek felkészítsék a tanulókat mind érzelmi, min értelmi, szociális és 
fizikai szinten. Az elvégzett gyakorlatokkal segítjük, hogy önkifejezésük gazdagabbá váljék. Ennek 
tudatos használatával a mindennapi életben könnyebben állják meg a helyüket, kezdve a tanórákon való 
helytállástól a felnőttkori problémák megoldásáig. A drámajáték-tanulással egy idő után a növendék 
biztos fellépésre tesz szert, ami megkönnyíti a vizsgákon, felvételiken, a munkavállalás területén való 
megnyilatkozását, vagy segít abban –akár csak egy iskolai fellépés alkalmával -, hogy képes legyen 
tudása legjavát nyújtani. 
 
Rendszeres jelenlét a város kulturális életében: 

- Szereplés minden év júliusában a Nyári Színházi Esték sorozatban a Nádasdy-vár szabadtéri 
színpadán. 

- Minden év decemberében szereplés a Főtéri adventi rendezvényeken. 
- A városi ünnepi megemlékezéseken állandó közreműködés. 
- A városi közélet reprezentatív eseményein közreműködés. 
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6.4 Zeneművészet ágon művészeti alapvizsga és záróvizsga lebonyolítása  
 
 
Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, 
és a vizsgára jelentkezett. 
Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen 
elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 
A művészeti alapvizsgát és záróvizsgát az év végi vizsgákkal együtt szervezzük. 
 
A vizsgabizottság tagjai: 
az iskola igazgatója, 
az adott tanszak tanára, 
egy külső tag, művészetoktatásban dolgozó szaktanár. 
 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatainak meghatározása 
Hangszer, illetve magánének („A” tagozat) főtanszakos tanulók szolfézs vagy zeneirodalom 
vizsgatantárgyak közül választhatnak. 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés  
Mentesül az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az 
országos művészeti tanulmányi versenyen - egyéni versenyzőként –a döntőbe jutott.  
Előrehozott vizsga 
Az alapfok 4. évfolyamának elvégzésekor szolfézs tantárgyból előrehozott alapvizsga szervezhető. 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 
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. 
 
6.4.1. A Művészeti Alapvizsga részei 
Az alapvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az alapvizsgán azok az „A” 
tagozatos tanulók, akiknek szolfézs a kötelező tárgya, írásbeli, akiknek zeneirodalom, zenekar, szóbeli 
vizsgát tesznek. A „B” tagozatos tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező. 
Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie. 
 
1. Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 
Hangszer, magánének főtanszak („A” tagozat): 
- Szolfézs vagy 
- Zenetörténet-zeneirodalom 
Az írásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 45 perc. 
2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 
Hangszer és magánének főtanszak („A” tagozat): 
- Szolfézs vagy 
- Zenetörténet-zeneirodalom 
A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 10-20 perc. 
 
 
SZOLFÉZS ÍRÁSBELI ALAPVIZSGA a 6. alapfokú évfolyam elvégzése után 
„A” tagozat 
Hangszer, magánének, zenetörténet-zeneirodalom főtanszakok 
Diktálás, elemzés 
- 5 teszt kérdés a zenei ismeretek köréből 
a megismert hangsorokra, hangközökre, hangzatokra, formai ismeretekre, stílusokra vonatkozóan. 
- Periódus terjedelmű, funkciós basszusú műzenei idézet felső szólamának lejegyzése és elemzése 
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Az idézet 2/4, 3/4 vagy 4/4-es lüktetésű, nem moduláló, lehetőleg a-av felépítésű, nehezebb 
hangközlépéseket nem tartalmazó, de akkordfelbontást, illetve könnyebb alterációt lehetőleg 
tartalmazó szemelvény. Előre szükséges megadni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a 
kezdőhangot. Az elemzés szempontjai: a funkciók bejelölése, formai felépítés, a zenei elemek 
megjelölése (hármashangzat-felbontás, szekvencia, késleltetés stb.). Az idézet zongorán két szólamban 
tizenkétszer hangozhat el. 
„B” tagozat 
Hangszer, magánének, zenetörténet-zeneirodalom 
- Hangközmenet lejegyzése: 10 hangközből álló hangközmenet lejegyzése tonális keretben (oktávon 
belüli tiszta, kis és nagy hangközök, bővített kvart és szűkített kvint). Diktálás előtt meg kell adni a 
violinkulcsot, előjegyzést, és a kezdő hangközt, elnevezéssel együtt. A hangközlánc zongorán tízszer 
hangozhat el. 
 
- Hangzatlejegyzés 
10 akkord felismerése és lejegyzése adott hangra, oldással együtt (valamennyi hármashangzat és 
fordításaik, valamint domináns szeptim). Diktálás előtt meg kell adni a violinkulcsot, előjegyzést és a 
kezdő harmóniát, elnevezéssel együtt, illetve adott hangra felépítésnél az adott hango(ka)t. 
 A harmóniasor zongorán tízszer hangozhat el. 
- Periódus terjedelmű műzenei idézet lejegyzése funkciós basszussal 
Metruma 2/4, 3/4, 4/4 legyen. A ritmusértékek előfordulhatnak az egész hangtól a tizenhatodig. Az 
idézet tartalmazhat változatos ritmikai, dallami fordulatokat. Előre meg kell adni a kulcsot, az 
előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangokat. Az idézet zongorán tízszer hangozhat el. 
„B” tagozat szóbeli vizsga 
- Egyszólamú klasszikus dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva és hangnévvel. Az idézet 
metruma 2/4, 3/4, 4/4. 
- Memoriter anyag 
a vizsgázó tudjon élményszerűen előadni 5 népdalt, ismerje azok legfontosabb jellemzőit tudjon 
megszólaltatni 3 műzenei szemelvényt szóló énekléssel vagy éneklőtársakkal, vagy hangszerkísérettel 
ismerje az énekelt darabok legfontosabb zenei jellegzetességeit 
 
SZOLFÉZS SZÓBELI ALAPVIZSGA 
„A” tagozat 
 
Hangszer, magánének (aki a 4. évfolyam végén nem tett alapvizsgát, nem szolfézs, hanem zenekar vagy 
kamarazene a kötelező tárgya). A szolfézs szóbeli vizsgára a hangszer, magánének vizsgával egy időben 
kerül sor. 
- A „hozott anyag”: a vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül 10 népdalt, és ismerje azok legfontosabb 
jellemzőit; (a vizsgabizottság a hozott anyagból egy népdalt választ) 
- A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság egyszerű 
zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai, és egyéb általános zenei kérdéseket tesz fel. 
 
ZENETÖRTÉNET-ZENEIRODALOM ALAPVIZSGA 
„A” tagozat 
Hangszer, magánének 
- Teszt, ami 15-20 általános zenei-zenetörténeti ismeretekkel kapcsolatos feladatot tartalmaz. 
- A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság zenetörténeti, 
stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei kérdéseket tesz fel. 
 
ELŐREHOZOTT SZOLFÉZS ALAPVIZSGA       
Írásbeli vizsga 
- Feladatok a hangköz-, hangzat- ismeretek köréből-hallás után, kottakép és szerkesztés alapján. 
- 5 hangköz, 5 hármashangzat építése megadott hangokra, 
- 5 hangköz, 5 hármashangzat felismerése kottaképről 
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- Könnyű kétszólamú klasszikus periódus felső szólamának lejegyzése 
- A zenei részlet 2/4, 3/4, 4/4-es lüktetésű, lehetőleg A-Av felépítésű, modulációt, alterációt, nehezebb 
hangközlépéseket nem tartalmazó legyen. A tanulók számára a táblán adott a kulcs, az előjegyzés, a 
metrum és a kezdőhang értékkel. A részlet zongorán két szólamban tizenkétszer hangozhat el. 
 
GYAKORLATI ALAPVIZSGA TARTALMA 
Gyakorlati vizsgát főtárgyból, elméleti tanszakok esetén zongora kötelező tárgyból, illetve kamarazene 
főtanszakon a tanult hangszerből kell tenni. 
 
 
 
FURULYA 
„A” tagozat 
- Egy etűd vagy technikai jellegű mű szoprán- vagy altfurulyán 
- Egy előadási darab két különböző karakterű tétele, az egyik tétel választható kamaraműből is 
„B” tagozat 
- Egy etűd vagy szólómű 
- Egy előadási darab két különböző karakterű tétele, az egyik tétel választható kamaraműből is 
FUVOLA 
„A” tagozat 
- Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű 
- Egy előadási darab 
„B” tagozat 
- Két különböző karakterű etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű 
- Egy előadási darab  
 
 
OBOA 
„A” tagozat 
- Egy etűd vagy szólódarab vagy technikai jellegű mű 
- Egy előadási darab 
„B” tagozat 
- Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű 
- Két előadási darab 
KLARINÉT 
„A” tagozat 
- Egy etűd vagy technikai jellegű mű 
- Egy előadási darab 
„B” tagozat 
- Két különböző karakterű etűd vagy technikai jellegű mű 
- Két különböző stílusú és műfajú előadási darab 
SZAXOFON 
„A” tagozat 
- Egy etűd vagy etűd-jellegű egyéb mű 
- Egy előadási darab 
„B” tagozat 
- Két különböző karakterű etűd vagy etűd-jellegű egyéb mű 
- Két különböző stílusú és karakterű előadási darab 
FAGOTT 
„A” tagozat 
- Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű 
- Egy előadási darab 
„B” tagozat 
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- Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű 
- Két különböző karakterű darab vagy tétel-pár  
KÜRT 
„A” tagozat 
- Egy etűd vagy kantiléna 
- Egy előadási darab 
„B” tagozat 
- Egy skála különböző képletekkel, a meglévő hangterjedelemben 
- Egy etűd vagy kantiléna 
- Egy előadási darab 
TROMBITA 
„A” tagozat 
- Egy etűd 
- Egy előadási darab 
„B” tagozat 
- Egy másfél oktávos skála öt képlettel 
- Egy etűd 
- Egy előadási darab 
HARSONA 
„A” tagozat 
- Egy etűd 
- Egy előadási darab 
„B” tagozat 
- Egy dúr hangsor és párhuzamos mollja másfél oktávon keresztül, különböző képletekkel 
- Egy etűd 
- Egy előadási darab 
TENORKÜRT 
„A” tagozat 
- Egy etűd 
- Egy előadási darab 
„B” tagozat 
- Egy másfél oktávos skála három képlettel 
- Egy etűd 
- Egy előadási darab 
BARITON 
„A” tagozat 
- Egy etűd 
- Egy előadási darab 
„B” tagozat 
- Egy másfél oktávos skála három képlettel 
- Egy etűd 
- Egy előadási darab 
TUBA 
„A” tagozat 
- Egy gyakorlat 
- Egy előadási darab 
„B” tagozat 
- Egy skála (dúr és moll változata, legalább három variációval) 
- Egy gyakorlat 
- Egy előadási darab 
ÜTŐHANGSZEREK 
„A” tagozat 
- Két dobgyakorlat 
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- Egy dallamhangszeres mű 
 „B” tagozat 
- Két kisdobgyakorlat 
- Egy skála hármashangzat-felbontással 
- Egy dallamhangszeres mű 
 
 
GITÁR 
„A” tagozat 
- Kettő különböző stílusú előadási darab 
„B” tagozat 
- Egy etűd 
- Két különböző stílusú előadási darab. 
ZONGORA 
„A” tagozat 
A négy stílusból választható 2 különböző stílusú darab 
„B” tagozat 
Négy különböző stílusú darab: 
- Barokk mű, többszólamú szerkesztésben írt darab, vagy szvit-tétel 
- Klasszikus szonatina vagy szonáta-tétel, variáció 
- Romantikus mű 
- XX. századi mű 
SZINTETIZÁTOR 
„A” tagozat 
Két különböző stílusú darab 
„B” tagozat 
Négy különböző stílusú darab 
HEGEDŰ 
„A” tagozat 
- Egy etűd 
- Egy előadási darab, koncert- vagy szonáta tétel 
„B” tagozat 
- Két különböző technikai követelményt tartalmazó etűd 
- Egy előadási darab vagy barokk szonáta tételpár 
GORDONKA 
„A” tagozat 
- Egy etűd 
- Egy előadási darab 
„B” tagozat 
- Két különböző technikai követelményt támasztó etűd 
- Két különböző karakterű előadási 
MAGÁNÉNEK 
„A” tagozat 
- Egy népdalfeldolgozás 
- Egy preklasszikus, barokk vagy klasszikus dal, esetleg ária 
- Egy romantikus dal 
„B” tagozat 
- Egy dal Kodály: A magyar népzene sorozatból 
- Egy preklasszikus, barokk vagy klasszikus dal, vagy ária 
- Egy romantikus dal 
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6.4.2. A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA TARTALMA 
 
SZOLFÉZS SZÓBELI ZÁRÓVIZSGA 
„A” tagozat 
Hangszer 
- Periódus terjedelmű dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy hangnévvel; az idézet 
tartalmazzon változatos ritmikai és dallami fordulatokat, hangnemi kitérést, esetleg modulációt. 
- A „hozott anyag”: a vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül 15 népdalt, és ismerje azok legfontosabb 
jellemzőit. 
 
ZENETÖRTÉNET-ZENEIRODALOM ZÁRÓVIZSGA 
„A” tagozat 
Hangszer, kamarazene és zenetörténet-zeneirodalom főtanszak 
- Teszt, ami 10-15 egyszerű, általános zenei-zenetörténeti ismeretekkel kapcsolatos kérdést tartalmaz. 
- A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság zenetörténeti, 
stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei kérdéseket tesz fel. 
 
GYAKORLATI ZÁRÓVIZSGA TARTALMA 
Gyakorlati vizsgát főtárgyból, elméleti tanszakok esetén zongora kötelező tárgyból, illetve kamarazene 
főtanszakon a tanult hangszerből kell tenni. 
FURULYA 
„A” tagozat 
- Egy etűd vagy technikai jellegű mű szoprán- vagy altfurulyán 
- Egy előadási darab két különböző karakterű tétele, az egyik tétel választható kamaraműből is 
„B” tagozat 
- Egy etűd vagy szólómű 
- Egy előadási darab két különböző karakterű tétele, az egyik tétel választható kamaraműből is 
FUVOLA 
„A” tagozat 
- Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű 
- Egy barokk szonátatétel 
- Egy előadási darab 
„B” tagozat 
- Két különböző karakterű etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű 
- Egy barokk szonáta-tételpár 
- Egy karakterdarab vagy kamaramű 
OBOA 
„A” tagozat 
- Egy etűd vagy szólódarab vagy technikai jellegű mű 
- Két előadási darab, amelyből az egyik lehet kamaramű is 
„B” tagozat 
- Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű 
- Két előadási darab, amelyből az egyik lehet kamaramű is. 
KLARINÉT 
„A” tagozat 
- Két különböző karakterű etűd vagy technikai jellegű mű 
- Két különböző stílusú és műfajú előadási darab, melyek közül az egyik lehet kamaramű is 
„B” tagozat 
- Két különböző karakterű etűd vagy technikai jellegű mű 
- Két különböző stílusú és műfajú előadási darab, melyek közül az egyik lehet kamaramű is 
SZAXOFON 
„A” tagozat 
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A vizsga bármilyen hangolású szaxofonon teljesíthető. 
- Egy etűd vagy etűd-jellegű egyéb mű 
- Két különböző stílusú és karakterű mű 
„B” tagozat 
- Két különböző karakterű etűd vagy etűd-jellegű egyéb mű 
- Két különböző stílusú és karakterű, kíséretes előadási darab 
FAGOTT 
„A” tagozat 
- Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű 
- Két előadási darab, amelyből az egyik lehet kamaramű egyik tétele 
 
„B” tagozat 
- Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű 
- Két különböző karakterű darab vagy tétel-pár, az egyik lehet kamaramű tétel 
KÜRT 
„A” tagozat 
- Egy kantiléna. 
- Egy etűd 
- Egy előadási darab 
„B” tagozat 
- Egy skála különböző képletekkel, a meglévő hangterjedelemben 
- Egy kantiléna 
- Egy etűd 
- Egy előadási darab 
TROMBITA 
„A” tagozat 
- Egy másfél oktávos skála első képlete 
- Egy etűd 
- Egy előadási darab 
„B” tagozat 
- Egy másfél oktávos skála öt képlettel 
- Egy etűd 
- Egy barokk szonáta lassú és gyors tétele 
- Egy, az előbbitől eltérő stílusú előadási darab 
HARSONA 
„A” tagozat 
- Egy dúr hangsor másfél oktávon keresztül, a hozzá tartozó hármashangzat-felbontással 
- Egy etűd 
- Egy előadási darab 
„B” tagozat 
- Egy dúr hangsor és párhuzamos mollja másfél oktávon keresztül, különböző képletekkel 
- Egy etűd 
- Egy előadási darab 
TENORKÜRT 
„A” tagozat 
- Egy másfél oktávos skála első képlete 
- Egy etűd 
- Egy előadási darab 
„B” tagozat 
- Egy másfél oktávos skála három képlettel 
- Egy etűd 
- - Egy előadási darab 
BARITON 
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„A” tagozat 
- Egy másfél oktávos skála első képlete 
- Egy etűd 
- Egy előadási darab 
„B” tagozat 
- Egy másfél oktávos skála három képlettel 
- Egy etűd 
- Egy előadási darab 
TUBA 
„A” tagozat 
- Egy skála 
- Egy gyakorlat 
- Egy előadási darab 
„B” tagozat 
- Egy skála (dúr és moll változata, legalább három variációval) 
- Egy gyakorlat 
- Egy előadási darab 
 
 
ÜTŐHANGSZEREK 
„A” tagozat 
- Két dobgyakorlat 
- Egy dallamhangszeres mű 
- Egy kamaramű 
„B” tagozat 
- Két kisdobgyakorlat 
- Egy skála hármashangzat-felbontással 
- Egy dallamhangszeres mű 
- Egy kamaramű 
GITÁR 
„A” tagozat 
- Egy etűd 
- Kettő különböző stílusú előadási darab 
„B” tagozat 
- Egy etűd 
- Egy különböző stílusú előadási darab. 
- Egy XX. századi darabok 
ZONGORA 
„A” tagozat 
A négy stílusból választható 3 különböző stílusú darab, amiből lehet egy kamaramű. 
„B” tagozat 
Négy különböző stílusú darab: 
- Barokk mű, többszólamú szerkesztésben írt darab, vagy szvit-tétel 
- Klasszikus szonatina vagy szonáta-tétel, variáció 
- Romantikus mű 
- XX. századi mű 
SZINTETIZÁTOR 
„A” tagozat és „B” tagozat 
Négy különböző stílusú darab 
HEGEDŰ 
„A” tagozat 
- Egy etűd 
- Két különböző karakterű előadási darab, koncert-, vagy szonáta-tétel 
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„B” tagozat 
- Két különböző technikai követelményt tartalmazó etűd 
- Egy előadási darab vagy barokk szonáta tételpár 
- Egy koncert- vagy szonáta-tétel 
GORDONKA 
„A” tagozat 
- Egy etűd 
- Két különböző karakterű előadási 
„B” tagozat 
- Két különböző technikai követelményt támasztó etűd 
- Két különböző karakterű előadási darab 
MAGÁNÉNEK 
„A” tagozat 
- Egy népdalfeldolgozás 
- Egy preklasszikus, barokk vagy klasszikus dal, esetleg ária 
- Egy romantikus dal 
„B” tagozat 
- Egy dal Kodály: A magyar népzene sorozatból 
- Egy preklasszikus, barokk vagy klasszikus dal, vagy ária 
- Egy romantikus dal 
- Egy XX. századi szerző dala 
 
6.4.3. A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÉRTEKELÉSE 
 
A gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai 
Fúvóshangszerek 
- megfelelés az előírt követelményeknek, 
- technikai felkészültség, 
- helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 
- hangképzés, 
- intonáció, 
- hangszerkezelés, 
- artikulációk és díszítések alkalmazása, 
- helyes ritmus és tempó, 
- előadásmód, 
- a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
- memória, 
- alkalmazkodóképesség, 
- állóképesség. 
Ütőhangszerek 
- megfelelés az előírt követelményeknek, 
- technikai felkészültség (pl. üstdobon keresztütések és kerülések jobbról-balról), 
- hangszerkezelés, speciális technikai elemek alkalmazása különböző hangszereken 
(tremoló, előkék), 
- több verővel való játék dallamhangszeren, 
- különböző hangszer kombinációk kezelése, hangszer- és verőváltások alkalmazása, 
- előadásmód, 
- árnyalt dinamikák alkalmazása, pontos ritmikai megoldások, 
- változó tempók önállóan és együttesben, 
- a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
- memória, 
- alkalmazkodóképesség, 
- állóképesség. 
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Pengetős hangszerek 
- megfelelés az előírt követelményeknek, 
- helyes testtartás, hangszertartás, kéztartás, 
- hangminőség, 
- hangszerkezelés, 
- helyes ritmus és tempó, 
- előadásmód, 
- zenei stílusok és előadások megvalósítása, 
- artikulációk és díszítések megvalósítása, 
- memória, 
- alkalmazkodóképesség, 
- állóképesség, 
- technikai felkészültség, 
- jobb- és balkéz-technika, 
- intonáció. 
Billentyűs hangszerek 
- megfelelés az előírt követelményeknek, 
- technikai felkészültség, 
- helyes test- és kéztartás, 
- hangminőség, billentés, 
- pedálhasználat, 
- hangszerkezelés, 
- artikulációk és díszítések alkalmazása, 
- helyes ritmus és tempó, 
- előadásmód, 
- a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
- memória, 
- alkalmazkodóképesség, 
- állóképesség. 
Vonóshangszerek 
- megfelelés az előírt követelményeknek, 
- technikai felkészültség, 
- helyes testtartás, hangszertartás, 
- hangképzés, 
- intonáció, 
- a vibrato helyes alkalmazása, 
- hangszerkezelés, 
- artikulációk és díszítések alkalmazása, 
- helyes ritmus és tempó, 
- előadásmód, 
- a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
- memória, 
- alkalmazkodóképesség, 
- állóképesség. 
Magánének 
- megfelelés az előírt követelményeknek, 
- helyes légzés, testtartás, 
- intonáció, 
- helyes ritmus és tempó, 
- zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
- memória, 
- állóképesség, 
- előadásmód, tartalmi érzékenység, 
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- technikai és művészi megvalósítás, 
- hangszínek iránti differenciáló képesség, 
- szép, érthető szövegmondás. 
Az írásbeli vizsga értékelésének általános szempontjai 
 
Szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom 
- teszt: a kérdésekre adott rövid, lényegi, a megértésre utaló egyszerű válasz; fogalmazásmód, 
helyesírás; 
- fogalmazás (műelemzés): információtartalom, a műről, illetve a szerzőről és a korról szóló információk 
megfelelő aránya, felhasznált irodalom színvonala, mennyisége, eredetiség, objektív és szubjektív 
tartalom megfelelő aránya, felépítés, fogalmazás, helyesírás, 
- dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak. 
 
A szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai 
Szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom 
- általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei szakkifejezések 
ismerete), 
- zenetörténeti tájékozottság, 
- stílusismeret, 
- formai ismeretek, 
- tájékozódás a zenei műfajok között. 
 
 

6.5 Képzőművészet ágon művészeti alapvizsga és záróvizsga lebonyolítása 

 
A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 

 
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. 
 
A művészeti alapvizsgát és záróvizsgát az év végi vizsgákkal együtt szervezzük. 
 
A vizsgabizottság tagjai: 
az iskola igazgatója, 
az adott tanszak tanára, 
egy külső tag, művészetoktatásban dolgozó szaktanár. 
 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsga tantárgy 
tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja figyelembevételével 
határozzuk meg. 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján iskolánk szaktanára állítja 
össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és gyakorlati 
tudása. 
 
Az alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá.  
Amennyiben az nem felel meg a követelményeknek, átdolgoztathatja. 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga vizsga tantárgyak 

– Műhelygyakorlat  
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– Vizuális alkotó gyakorlat 
 
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 – helyezést ért el vagy a versenyfelhívásban meghatározott teljesítményi szintet 
teljesítette. 
Ha a tanuló már rendelkezik a képző– és iparművészeti ág valamelyik tanszakán megszerzett 
alapvizsga– vagy záróvizsga–bizonyítvánnyal, akkor felmentés adható a vizuális alkotógyakorlat 
főtárgyból. A műhelygyakorlat vizsgarész alól felmentés nem adható. 
 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 
A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsga tantárgyanként külön–külön 
osztályzattal kell minősíteni. 
A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott osztályzatok 
számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a vizsga tantárgy végső 
eredményének a meghatározásában a műhelygyakorlat tantárgyból kapott osztályzat a döntő. 
Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt vizsga 
tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 
Sikertelen a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsga 
tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a 
vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem 
teljesítette. 
 
 

6.6 Néptánc tanszakon művészeti alapvizsga és záróvizsga lebonyolítása 
 
A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 
 
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. 
 
A művészeti alapvizsgát és záróvizsgát az év végi vizsgákkal együtt szervezzük. 
 
A vizsgabizottság tagjai: 
az iskola igazgatója, 
az adott tanszak tanára, 
egy külső tag, művészetoktatásban dolgozó szaktanár. 

 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsga tantárgy 
tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja figyelembevételével 
határozzuk meg. 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján iskolánk szaktanára 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. 
Vizsga tantárgyak 

Művészeti alapvizsga 
Néptánc 
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Folklórismeret 
Művészeti záróvizsga 
Néptánc 
Tánctörténet 

 
Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki 
az országos művészeti tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként, illetve párban – helyezést ért el. 
 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 
A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsga tantárgyanként külön–külön 
osztályzattal kell minősíteni. 
A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott osztályzatok 
számtani közepe adja (ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső eredmény 
meghatározásában a gyakorlati tantárgyból kapott osztályzat a döntő). 
Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy annak 
eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell venni. 
Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt vizsga 
tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 
Sikertelen a művészeti alapvizsga, illetve a záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsga 
tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. 
Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból kell 
javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 
 
 

6.7 Színjáték tanszakon művészeti alapvizsga és záróvizsga lebonyolítása 
 
A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 
 
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. 
A művészeti alapvizsgát és záróvizsgát az év végi vizsgákkal együtt szervezzük. 
 
A vizsgabizottság tagjai: 
az iskola igazgatója, 
az adott tanszak tanára, 
egy külső tag, művészetoktatásban dolgozó szaktanár. 
 
 
 A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsga tantárgy 
tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja figyelembevételével 
határozzuk meg.  
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján iskolánk szaktanára 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. 
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Vizsga tantárgyak  
Színjáték tanszak 
A művészeti alapvizsga tantárgyai:  
dráma és színjáték, valamint  
egy választott tantárgy az alábbiak közül 
beszéd és vers 
mozgás és tánc 
 
A művészeti záróvizsga tantárgyai: 
dráma és színjáték, valamint  
egy választott tantárgy az alábbiak közül 
beszéd és vers 
mozgás és tánc 
A fent megjelölt választható tantárgyak közül vizsga tantárgynak 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 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 színművészeti ág valamelyik tanszakán beszéd és vers, mozgás és tánc, 
zene és ének, színházismeret tantárgyakból megszerzett művészeti alapvizsga vagy záróvizsga–
bizonyítvánnyal, akkor az adott tantárgyakból a vizsga alól felmentés adható. 
 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 
A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsga tantárgyanként külön– külön 
osztályzattal kell minősíteni. 
Azokban a tantárgyakban, ahol a tantárgy vizsgája több vizsgarészből áll, ott a tantárgy osztályzatát a 
vizsgarészek osztályzatának számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, 
a vizsga tantárgy végső osztályzatának meghatározásában a szóbeli vizsgarész osztályzata a döntő. 
A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból 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 vizsga 
tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 
Sikertelen a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsga 
tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a 
vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem 
teljesítette. 
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7. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 
 

7.1. A pedagógiai program hatályba lépése, felülvizsgálata 

Iskolánk nevelői közössége a dokumentumot a vonatkozó jogszabályi előírások alapján módosította. A 

módosítások bevezetése 2020. év szeptember hónap 01. napjától történik.  

 
 
A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala: 

 A dokumentumot a fenntartó székhelyén, az iskolában az intézményvezetői irodában lehet elolvasni, 

valamint megtekinthető az iskola honlapján és a Köznevelés Információs Rendszerének (KIR) 

elektronikus felületén. 

 
 
 
 
 

7.2. Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai 

A pedagógiai programot az intézményi tanács 2020. szeptember 16-án tartott ülésén megtárgyalta. 

Aláírásommal tanúsítom, hogy az intézményi tanács véleményezési jogát jelen pedagógiai program 

felülvizsgálata során, a jogszabályban előírtaknak megfelelően gyakorolta. 

Kelt: Sárvár, 2020. szeptember 16. 

 

……............................................ 

intézményi tanács elnöke  
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7.3. A pedagógiai program elfogadásáról és jóváhagyásáról szóló záradék 

A pedagógiai programot az intézmény nevelőtestülete 2020. 09. 16-án tartott értekezletén elfogadta. 

 
Kelt: Sárvár, 2020. szeptember 16. 
 
.............................................     ............................................. 

Csikós - Kovács Éva Barbara                          Németh Kornél 

hitelesítő nevelőtestületi tag   hitelesítő nevelőtestületi tag 
 
 
 
 PH. 
 
 
 
A pedagógiai programot jóváhagyom. 
 
Kelt: Sárvár, 2020. szeptember 16. 

………………………………. 

igazgató 

 

 

 

7.4. Fenntartói jóváhagyó nyilatkozat 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. § (1) bekezdése értelmében, a fenntartóra 

többletkötelezettséget telepítő rendelkezések vonatkozásában a Sárvári Tankerületi Központ, mint az 

intézmény fenntartója egyetértési jogkört gyakorol.  

Jelen pedagógiai program fenntartóra többlet kötelezettséget jelentő feladatait és a fenntartó ezzel 

kapcsolatos kötelezettségvállalását külön dokumentum tartalmazza. 

Aláírásommal tanúsítom, hogy a fenntartó döntésre jogosult vezetője a pedagógiai program fenti 

rendelkezéseivel egyetért, azokat jóváhagyja.  

 

Kelt: Sárvár, 2020. év .................. hónap ...... nap 

 

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

                                                                                             fenntartó képviselője 

 


