
 

KÖZZÉTÉTELI LISTA
 

 

Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény

végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi köznevelési intézmény a

lent megjelenő közzétételi adatokkal rendelkezik.

 

1. Intézmény adatai 

 

Ellátott feladatok:

-alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

-alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

 

2. Fenntartó adatai 

 

3. Az intézmény működő feladatellátási helyei 
 

002 - Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola Ady Endre Úti Telephelye (1196 Budapest XIX. kerület, Ady Endre

út 73-75.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

 

003 - Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola Berzsenyi Utcai Telephelye (1191 Budapest XIX. kerület, Berzsenyi

utca 8.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

 

006 - Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola Hungária út 11.sz. alatti Telephelye (1192 Budapest XIX. kerület,

039838
Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola
1193 Budapest XIX. kerület, Irányi Dániel utca 2.

OM azonosító: 039838
Intézmény neve: Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola
Székhely címe: 1193 Budapest XIX. kerület, Irányi Dániel utca 2.
Székhelyének megyéje: Budapest
Intézményvezető neve: Payr Henrik
Telefonszáma: 0612829499
E-mail címe: muveszeti@iskola.kispest.hu

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2019.10.18.

Fenntartó: Külső-Pesti Tankerületi Központ
Fenntartó címe: 1181 Budapest XVIII. kerület, Üllői út 453.
Fenntartó típusa: tankerületi központ
Képviselő neve: Bak Ferenc
Telefonszáma: +36 (1) 795-8191
E-mail címe: ferenc.bak@kk.gov.hu
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Hungária út 11.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

 

007 - Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola Hungária út 28.sz. alatti Telephelye (1192 Budapest XIX. kerület,

Hungária út 28.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

 

008 - Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola Pannónia Úti Telephelye (1192 Budapest XIX. kerület, Pannónia út

12.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

 

009 - Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola Csokonai Utcai Telephelye (1193 Budapest XIX. kerület, Csokonai

utca 9.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

 

010 - Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola Petőfi Utcai Telephelye (1196 Budapest XIX. kerület, Petőfi utca

56.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

 

012 - Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola (1193 Budapest XIX. kerület, Irányi Dániel utca 2.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

 

013 - Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola Kisviola Utcai Telephelye (1194 Budapest XIX. kerület, Kisviola

utca 44.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

 

014 - Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola Nádasdy Utcai Telephelye (1196 Budapest XIX. kerület, Nádasdy

utca 98.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

 

015 - Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola Simonyi Zsigmond Utcai Telephelye (1191 Budapest XIX. kerület,

Simonyi Zsigmond utca 33.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

 

016 - Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola Gutenberg Körúti Telephelye (1192 Budapest XIX. kerület,

Gutenberg körút 6.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon
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4. Intézmény statisztikai adatai 

 

Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint
2018-as statisztikai adatok alapján

 

Pedagógusok nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként - összesítő táblázat
2018-as statisztikai adatok alapján

Összes
feladatel

látási
helyek
száma

Gyermekek, tanulók nyitólétszáma Fő munkaviszony
keretében pedagógus

munkakörben
alkalmazottak

nyitóállománya

Sikeres
szakmai
vizsgát

Sikeres
érettségi
vizsgát

Osztályt
erem,

szaktant
erem/cso
portszob

a
összesen

Osztályo
k,

csoporto
k száma
összesen

Nem pedagógus
munkakörben

dolgozók
nyitólétszáma

Összesen ebből Összesen ebből
nők

tett
tanulók
száma

tett
tanulók
száma

Összese
n

ebből
nőkleányok gyógype

dagógiai
nevelésb

en,
oktatásb

an
résztvev

ők

felnőttok
tatásban
résztvev

ők

Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Általános iskola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakközépiskola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakiskola,
készségfejlesztő
iskola

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Gimnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakgimnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Fejlesztő nevelés -
oktatás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Összesen
(s01+s02+...+s07)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Alapfokú
művészetoktatás

11 939 612 0 0 58 39 0 0 17 0,00 4 2

Kollégium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Logopédiai ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Nevelési tanácsadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakértői bizottsági
tevékenység

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Gyógypedagógiai
tanácsadás, korai
fejlesztés és
gondozás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Utazó
gyógypedagógusi,
utazó konduktori
hálózat

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Továbbtanulási,
pályaválasztási
tanácsadás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Konduktív
pedagógiai ellátás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Gyógytestnevelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Iskolapszichológiai,
óvodapszichológiai
ellátás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Kiemelten
tehetséges
gyermekek, tanulók
gondozása

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Pedagógiai-szakmai
szolgáltatások

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Kiegészítő
nemzetiségi
nyelvoktatás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Óvodá
ban

foglalk
oztatot

t

1-4.
évfolya

mon

5-8.
évfoly
amon
(ált.

iskolá

Gimnázium 9-12. évfolyamán,
szakközépiskolában,

szakiskolában, készségfejlesztő
iskolában, illetve szakgimnázium

nem szakképző évfolyamán

Szakgimnáziu
m szakképző
évfolyamán

Alapfo
kú

művés
zeti

iskolá

Kollég
iumba

n

Pedag
ógiai

szaksz
olgálat

nál,

Fejlesz
tő

nevelé
s-

oktatás

Összes
en

(o01+
…+o0
4+o06

Részmunkaidősból a
teljes munkaidő
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Fő munkaviszony keretében, pedagógus munkakörben alkalmazott pedagógusok számának nyitóállománya

pedagógus képesítés és munkakör szerint (fő) - összesítő táblázat
2018-as statisztikai adatok alapján

ban,
gimná
ziumb

an)

közismereti
tárgyat tanít

szakmai
elméleti

szakm
ai

gyakor
lati

elméle
ti

gyakor
lati

ban utazó
gyógy
pedag
ógusi,
utazó
kondu
ktori

hálóza
t,

kiegés
zítő

nemze
tiségi

nyelvo
ktatás
feladat

ban +…+o
13)

10 %-
a alatti

10-50
%-a

közötti

50 %-
a

feletti

összes
en

ebből
szakkö
zépisk
ola két
éves

érettsé
gire

felkész
ítő évf.

tárgyat tárgyat

tanít tanít foglalkoztatott munkaidőben
foglalkozatott

Teljes
munkaidős

0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 42 0 0 0

ebből nő 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 0 0 0

Részmunkaid
ős

0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16 0 0 0

ebből nő 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0

Óraadó 0

ebből nő 0

Összesen
(s01+s03+s05
)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 58 0 0 0

ebből nő
(s02+s04+s06
)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 39 0 0 0

Intéz
mény
vezet

ő

Intéz
mény
vezet

ő-
helyet

tes

Tagin
tézmé

ny-
vezet

ő,
Intéz
mény

-
egysé

g-
vezet

ő

Tagin
tézmé

ny-
vezet

ő-
helyet

tes,
Intéz
mény

-
egysé

g-
vezet

ő-
helyet

tes

Óvod
ai

csop.
fogl.

Osztá
ly-

tanító

Szako
s

tanítá
st

végző

Szak
mai

gyak.
okt.

végző

Nyelv
tanár,
testne
velő,
ének-
zene
tanár

Kollé
giumi
nevel
őtaná

r

Köny
vtáros
-tanár

Kond
uktor

Gyógypedag
ógus,

konduktor

Pszic
hológ

us

Fejles
ztő

pedag
ógus

Gyóg
ytestn
evelő

Egyé
b

Össze
s

(o01+
o02+
…+o
18)

Logo
pédus

egyéb

Pe
da

gó
gu

s 
ké

pe
sí

té
s

Középiskolai
tanár

0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Általános
iskolai tanár

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Tanító

Tanító,
speciális
képesítéssel

Gyógypedag
ógus

Felsőfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

Középfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

Szakoktató

Pedagógus
képesítéssel
rendelkező,
egyéb
felsőfokú
végzettségű

1 2 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53

Pedagógus
képesítéssel nem
rendelkező, egyéb
felsőfokú
végzettségű
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Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók létszáma, nyitóadatok - összesítő táblázat
2018-as statisztikai adatok alapján

 

Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=039838

 

Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 
 

002 - Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola Ady Endre Úti Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=039838&th=002
 

003 - Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola Berzsenyi Utcai Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=039838&th=003
 

006 - Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola Hungária út 11.sz. alatti Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=039838&th=006
 

007 - Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola Hungária út 28.sz. alatti Telephelye

Pedagógus
képesítéssel nem
rendelkező,
szakmai tárgyra
képesített

Pedagógus
képesítéssel nem
rendelkező,
középfokú
végzettségű

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Összesen
(s01+s02+…+s12
)

1 2 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58

Teljes munkaidős Részmunkaidős Teljes és részmunkaidős
összesen

Megbízásos jogviszony
(megbízási szerződés)

Összesen Nő Összesen Nő Összesen Nő Összesen Nő

Összesen (s02+s03+…+s21) 3 2 1 0 4 2 0 0

Titkár (óvodatitkár,
iskolatitkár, kollégiumi titkár,
egyéb titkár)

2 2 0 0 2 2 0 0

Dajka

Gondozónő és takarító

Laboráns

Pedagógiai asszisztens

Gyógypedagógiai asszisztens

Könyvtáros

Szakorvos

Gyermek- és ifjúságvédelmi
felügyelő

Szabadidő-szervező

Pszichopedagógus

Műszaki vezető

Jelmez és viselet-táros

Ápoló

Hangszerkarbantartó 1 0 1 0 2 0 0 0

Úszómester

Rendszergazda

Pedagógiai felügyelő

Gyermek- és ifjúságvédelmi
felelős

Szociális munkás

Gyógytornász
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https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=039838&th=007
 

008 - Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola Pannónia Úti Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=039838&th=008
 

009 - Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola Csokonai Utcai Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=039838&th=009
 

010 - Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola Petőfi Utcai Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=039838&th=010
 

012 - Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=039838&th=012
 

013 - Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola Kisviola Utcai Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=039838&th=013
 

014 - Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola Nádasdy Utcai Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=039838&th=014
 

015 - Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola Simonyi Zsigmond Utcai Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=039838&th=015
 

016 - Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola Gutenberg Körúti Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=039838&th=016

 

5. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

A Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola a 2020/2021. tanévre felvételi meghallgatását 2020. május 14-15-én 14-18 óra között

tartja az intézmény főépületében (1193 Budapest Irányi Dániel utca 2.).

A felvételi meghallgatást megelőzően május 11-12-én 9, 10 és 11 órakor hangszerbemutató hangversenyek keretében az iskola

lehetőséget nyújt az érdeklődő gyermekek számára a hangszerekkel való megismerkedésre. A hangversenyek helyszíne a

kispesti Városháza díszterme.

 

Az intézményben folyó munka 12 évfolyamon zajlik az alábbiak szerint:

Előképző osztályok: Ek1. Ek2. / Hek1. Hek2.

Alapfokú osztályok: 1-6.

Továbbképző osztályok: 7-10.

 

Az iskolában az oktatás egyéni (2x30 perc) és csoportos (2x45perc) órák keretében történik, az oktatott tantárgyak (hangszerek):

 

Zeneművészeti ág

 

a) Klasszikus zene:

• Fafúvós tanszak tárgyai: fuvola, furulya, oboa, klarinét, szaxofon, fagott,

• Rézfúvós tanszak tárgyai: trombita, vadászkürt, tenorkürt, baritonkürt, harsona, tuba,

• Akkordikus tanszak tárgyai: gitár, ütő,

• Billentyűs tanszak tárgyai: zongora, orgona,

• Vonós tanszak tárgyai: hegedű, brácsa, cselló, nagybőgő,

• Vokális tanszak: magánének,

• Zeneismeret tanszak tárgyai: szolfézs, zeneelmélet (5. évfolyamtól), zenetörténet-zeneirodalom (5. évfolyamtól),

• Kamarazene tanszak: kamarazene (továbbképző évfolyamoktól).
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b) Népzene:

• Pengetős tanszak: citera.

 

Táncművészeti ág

 

a) Klasszikus balett:

• Előkészítő gimnasztika (1-2. előképző évfolyam),

• Klasszikus balett (1-6. alapfokú és 7-10. továbbképző évfolyamok).

 

b) Néptánc:

• Népi játék (1-2. előképző évfolyam),

• Néptánc (1-6. alapfokú és 7-10. továbbképző évfolyamok).

 

Az iskolai oktatás a főépületen kívül további 13 telephelyen zajlik:

 

01. Ady Endre Református Általános Iskola – 1196 Bp., Ady Endre út 73-75.

02. Puskás Ferenc Általános Iskola – 1191 Bp., Berzsenyi u. 8.

03. Kispesti Bolyai János Általános Iskola – 1195 Bp., Árpád u. 14. (szünetel)

04. Kispesti Eötvös József Általános Iskola – 1191 Bp., Eötvös u. 13. (szünetel)

05. Kispesti Erkel Ferenc Általános Iskola – 1192 Bp., Hungária út 9-11.

06. Kispesti Kós Károly Általános Iskola – 1192 Bp., Hungária út 28.

07. Kispesti Pannónia Általános Iskola – 1192 Bp., Pannónia út 12.

08. Kispesti Vass Lajos Általános Iskola – 1193 Bp., Csokonai u. 9.

09. Reménység Katolikus Általános Iskola – 1196 Bp., Petőfi u. 56.

10. Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola – 1194 Bp. Kisviola u.44.

11. Kispesti Gábor Áron Általános Iskola - 1196 Bp., Nádasdy u. 98. (szünetel)

12. Kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium - 1191 Bp.,Simonyi Zsigmond u. 33. (szünetel)

13. Kispesti Deák Ferenc Gimnázium - 1192 Bp., Gutenberg körút 6. (szünetel)

 

A művészeti iskolában az egyéni hangszeres tanulás mellett lehetőség van különböző kamaracsoportokban, illetve zenekarokban

a társas zenélésre. Az intézményben szimfonikus zenekar, vonószenekar, fúvószenekar, gitárzenekar, citera együttes,

csellózenekar, ütőzenekar, kórus és különböző felállású kamaracsoportok működnek.
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

A régi és új növendékek beiratkozásának időpontja: 2020. június 15. (hétfő) 14-18 óráig. Lehetőség van pótbeiratkozásra,

amelyre szeptember elején kerül sor kiírás szerint.
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

Egyéni  hangszeres oktatás a zenei ágon:

Billentyűs tanszak: 11 csoport / 167 fő

Vonós tanszak: 8 csoport / 119 fő

Fafúvós tanszak: 8 csoport / 143 fő

Rézfúvós tanszak: 5 csoport / 50 fő

Akkordikus tanszak: 11 csoport / 152 fő

Vokális tanszak: 2 csoport / 23 fő

Pengetős tanszak: 1 csoport / 23 fő

 

Csoportos elméleti oktatás a zenei ágon:

Szolfézs előképző: 8 csoport / 109

Szolfézs 1. osztály: 9 csoport / 109 fő

Szolfézs 2. osztály: 9 csoport / 114 fő

Szolfézs 3. osztály: 8 csoport / 83 fő

Szolfézs 4. osztály: 6 csoport / 76 fő

Szolfézs beiskolázó osztály: 1 csoport / 10 fő
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Felnőtt szolfézs: 1 csoport / 21 fő

Zeneirodalom I.: 2 csoport / 31 fő

Zeneirodalom II.: 1 csoport / 21 fő

Zeneirodalom III.: 1 csoport / 19 fő

 

Csoportos gyakorlati oktatás a zenei ágon:

Vonós zenekar: 1 csoport / 15 fő

Cselló zenekar: 1 csoport / 17 fő

Fúvószenekar: 2 csoport / 47 fő

Szimfonikus zenekar: 1 csoport / 41 fő

Gitárzenekar: 1 csoport / 22 fő

Citerazenekar: 1 csoport / 8 fő

Kamarazene: 4 csoport / 15 fő

 

Csoportos oktatás a tánc ágon:

1. EK. osztály balett: 2 csoport / 33 fő

1. EK-1.osztály néptánc: 2 csoport / 16 fő

2. EK osztály balett: 1 csoport / 8 fő

2. EK. osztály néptánc: 1 csoport / 12 fő

1. osztály balett: 2 csoport / 26 fő

2. osztály balett: 1 csoport / 12 fő

1-2. osztály néptánc: 1 csoport / 8 fő

3. osztály balett: 2 csoport / 22 fő

3. osztály néptánc: 2 csoport / 16 fő

4. osztály balett: 2 csoport / 18 fő

4. osztály néptánc: 1 csoport / 10 fő

5. osztály balett: 2 csoport / 19 fő

5-8. osztály néptánc: 1 csoport / 11 fő

6-7. osztály balett: 1 csoport / 12 fő

8-9. osztály balett: 1 csoport / 10 fő
 

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban

együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a

fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:

Az állami fenntartású és az állami feladatellátásban részt vevő alapfokú művészeti iskolában heti hat tanórai foglalkozás

biztosított térítési díj ellenében a főtárgy gyakorlatának és elméletének elsajátításához, valamint tanévenkénti egy meghallgatás

és egy művészi előadás, továbbá e szolgáltatások körében az iskola létesítményeinek, felszereléseinek használata.

Az állami szerv, a tankerületi központ, az állami felsőoktatási intézmény, az önkormányzat és az önkormányzati társulás által

fenntartott köznevelési intézményekben tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások:

   

    a)alapfokú művészetoktatásban a heti hat tanórát meghaladó tanórai foglalkozás, a tanulmányi követelmények nem teljesítése

miatt az évfolyam második vagy további alkalommal történő megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem

áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a

huszonkettedik életévét betöltötte,

 

Minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű tanuló, a testi, érzékszervi (látási, hallási),

középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista tanuló részére az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel.

 

Térítési díjak mértéke 6-18 év közötti tanulók:

Tanulmányi átlag: 4,5 - 5,0 között / Díjalap százaléka: 05% / 15% - Fizetendő / félév:   8500ft (zene) / 11700ft (tánc)

Tanulmányi átlag: 4,0 - 4,4 között / Díjalap százaléka: 06% / 16% - Fizetendő / félév: 10200ft (zene) / 12500ft (tánc)

Tanulmányi átlag: 3,5 - 3,9 között / Díjalap százaléka: 08% / 17% - Fizetendő / félév: 13600ft (zene) / 13200ft (tánc)

Tanulmányi átlag: 3,0 - 3,4 között / Díjalap százaléka: 10% / 18% - Fizetendő / félév: 17000ft (zene) / 14000ft (tánc)

Tanulmányi átlag: 2,0 - 2,9 között / Díjalap százaléka: 15% / 19% - Fizetendő / félév: 25500ft (zene) / 14800ft (tánc)
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Tanulmányi átlag: elégtelen          / Díjalap százaléka: 20% / 20% - Fizetendő / félév: 34000ft (zene) / 15600ft (tánc)

 

Térítési díjak mértéke 18-22 év közötti tanulók:

Tanulmányi átlag: 4,5 - 5,0 között / Díjalap százaléka: 15% - Fizetendő / félév: 25500ft (zene) / 11700ft (tánc)

Tanulmányi átlag: 4,0 - 4,4 között / Díjalap százaléka: 17% - Fizetendő / félév: 28900ft (zene) / 13200ft (tánc)

Tanulmányi átlag: 3,5 – 3,9 között / Díjalap százaléka: 19% - Fizetendő / félév: 32300ft (zene) / 14800ft (tánc)

Tanulmányi átlag: 3,0 – 3,4 között / Díjalap százaléka: 20% - Fizetendő / félév: 34000ft (zene) / 15600ft (tánc)

Tanulmányi átlag: 2,0 – 2,9 között / Díjalap százaléka: 30% - Fizetendő / félév: 51000ft (zene) / 23400ft (tánc)

Tanulmányi átlag: elégtelen           / Díjalap százaléka: 40% - Fizetendő / félév: 68000ft (zene) / 31100ft (tánc)

 

Térítési díjak mértéke szolfézs előképző csoport, 6-18 év közötti tanulók:

Tanulmányi átlag: 4,5 - 5,0 között / Díjalap százaléka: 15% - Fizetendő / félév: 12200ft (zene)

Tanulmányi átlag: 4,0 - 4,4 között / Díjalap százaléka: 16% - Fizetendő / félév: 13000t (zene)

Tanulmányi átlag: 3,5 – 3,9 között / Díjalap százaléka: 17% - Fizetendő / félév: 13800ft (zene)

Tanulmányi átlag: 3,0 – 3,4 között / Díjalap százaléka: 18% - Fizetendő / félév: 14600ft (zene)

Tanulmányi átlag: 2,0 – 2,9 között / Díjalap százaléka: 19% - Fizetendő / félév: 15500ft (zene)

Tanulmányi átlag: elégtelen           / Díjalap százaléka: 20% - Fizetendő / félév: 16300ft (zene)

 

Tandíjak mértéke (6-18 év között, a 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 36.§ (1) a) pontban meghatározott mértéket meghaladó

tanóra esetén):

Tanulmányi átlag: 4,5 - 5,0 között / Díjalap százaléka: 15% - Fizetendő / félév: 25500ft (zene) / 11700ft (tánc)

Tanulmányi átlag: 4,0 - 4,4 között / Díjalap százaléka: 20% - Fizetendő / félév: 34000ft (zene) / 15600ft (tánc)

Tanulmányi átlag: 3,5 – 3,9 között / Díjalap százaléka: 25% - Fizetendő / félév: 42500ft (zene) / 19500ft (tánc)

Tanulmányi átlag: 3,0 – 3,4 között / Díjalap százaléka: 30% - Fizetendő / félév: 51000ft (zene) / 23400ft (tánc)

Tanulmányi átlag: 2,0 – 2,9 között / Díjalap százaléka: 35% - Fizetendő / félév: 59500ft (zene) / 27200ft (tánc)

Tanulmányi átlag: elégtelen           / Díjalap százaléka: 40% - Fizetendő / félév: 68000ft (zene) / 31100ft (tánc)

 

Tandíjak mértéke (6 év alatt, 18 év felett, a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy további

alkalommal történő megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói

jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a huszonkettedik

életévét betöltötte):

Tanulmányi átlag: 4,5 - 5,0 között / Díjalap százaléka: 20% - Fizetendő / félév: 34000ft (zene) / 15600ft (tánc)

Tanulmányi átlag: 4,0 - 4,4 között / Díjalap százaléka: 25% - Fizetendő / félév: 42500ft (zene) / 19500ft (tánc)

Tanulmányi átlag: 3,5 – 3,9 között / Díjalap százaléka: 30% - Fizetendő / félév: 51000ft (zene) / 23400ft (tánc)

Tanulmányi átlag: 3,0 – 3,4 között / Díjalap százaléka: 35% - Fizetendő / félév: 59500ft (zene) / 27200ft (tánc)

Tanulmányi átlag: 2,0 – 2,9 között / Díjalap százaléka: 40% - Fizetendő / félév: 68000ft (zene) / 31100ft (tánc)

Tanulmányi átlag: elégtelen           / Díjalap százaléka: 50% - Fizetendő / félév: 84900ft (zene) / 38900ft (tánc)

 

Szociális indokok alapján lehetőség van térítési díjkedvezményre, amelynek benyújtásához az alábbi dokumentumok

szükségesek:

•térítési díjkedvezmény iránti kérelem (a nyomtatvány letölthető az iskola weblapjáról),

•a család egy főre jutó jövedelmének igazolása.
 

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:

Ellenőrzésre a 2018/2019. tanévben a fenntartó részéről nem került sor.
 

A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,

ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános

megállapításai:
 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

A Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola hétfőtől-péntekig reggel 8-tól, este 20 óráig van nyitva.
 

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
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Szeptember:

•18. A szimfónia keletkezése és fejlődése I. rész zenetörténeti előadás – Kispesti AMI

•21. Wekerlei Napok, fúvószenekar térzene – Kós K. tér

•30. A népmese napja. Mesélős, citerazenés előadás – Wekerlei Könyvtár

Október:

•01. „A Zene Világnapja” hangverseny – Vass L. Ált. Isk.

•16. A szimfónia keletkezése és fejlődése II. rész zenetörténeti előadás – Kispesti AMI

•19. Karafitty Népzenei Találkozó – Biharnagybajom

•22. „Zenei Tábor” emlék hangverseny – Kispesti Városháza

•26. KÓTA Népzenei Minősítő Verseny – Nagykőrös

November:

•08. Márton napi rendezvény, fúvószenekar fellépés - Erkel F. Zenei Ált. Isk.

•10. Hangversenylátogatás: Nemzetközi Gitárverseny – Zeneakadémia

•12. Fúvós tanszaki hangverseny – Kispesti AMI

•13. „A zeneterápia gyógyító hatásai napjainkban” meghívott vendég előadása – Kispesti AMI

•13-14. VI. Bihari János Hegedű, Gordonka- és Vonós Kamara- Zenei Fesztivál – Abony

•15. Fülemüle Népzenei Fórum Minősítő Verseny – Etyek

•16. Vass Lajos Népzenei Verseny Területi Válogató – Nagylók

•20. A szimfónia keletkezése és fejlődése III. rész zenetörténeti előadás – Kispesti AMI

December:

•03-19. Tanáronként osztályhangversenyek – Kispesti AMI

•04. Hegedű tanszaki hangverseny – Kispesti AMI

•06. Karácsonyi hangverseny – félévi cselló meghallgatás – Kispesti AMI

•09. Zongora tanszaki hangverseny – Kispesti AMI

•13. Intézményi Karácsonyi Hangverseny – Kispesti Baptista Templom

•14. Fúvószenekari karácsonyi hangverseny - Kispesti Evangélikus Templom

•16. „B” Zongora meghallgatás – Kispesti AMI

•18. A szimfónia keletkezése és fejlődése IV. rész zenetörténeti előadás – Kispesti AMI

Január:

•13-24. félévi meghallgatások

•23. A szimfónia keletkezése és fejlődése V. rész zenetörténeti előadás – Kispesti AMI

•31. Félévi növendékhangverseny – Kispesti AMI

Február:

•11. „A barokk más szemszögből” Balaska Johanna Rebeka tanárnő előadása – Kispesti AMI

•15. Fúvós farsang, V. Fúvósegyleti bál – Városháza / Kispesti Halásztanya étterem

•19. A szimfónia keletkezése és fejlődése VI. rész zenetörténeti előadás

•21. „Zenebolondok napja” – Kispesti AMI

•28-29. VII. Bántai Vilmos Fuvolafesztivál és Verseny – Rácz Aladár AMI

Március:

•05. „Óvodásoknak és kisiskolásoknak zongorázunk” – Kispesti AMI

•06. VII. Nemzetközi Zongora Fesztivál - Törökszentmiklós

•06. Tavaszköszöntő hangverseny – Vass L. Ált. Isk.

•18. A szimfónia keletkezése és fejlődése VII. rész zenetörténeti előadás – Kispesti AMI

•18-19. IV. Külső-pesti Zenei Napok – XX. ker.

•31. Fúvós tanszaki hangverseny – Kispesti AMI

Április:

•02-04. VIII. Banda Ede Regionális Csellófesztivál és verseny – Ádám Jenő AMI

•03. Táncgála – Vass Lajos Ált. Isk.

•03-05. XVI. Országos Ütőhangszeres Kamaraverseny – Vác

•04. Berczik Sára Emlékverseny - Marczibányi Téri Művelődési Központ

•15. A szimfónia keletkezése és fejlődése VIII. rész zenetörténeti előadás – Kispesti AMI

•17-18. XI. Országos Fuvola-duó Verseny – Balassagyarmat

•24. V. Veszprémi Gitár Kamaraverseny – Veszprém
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•26. Tánc-kiállítás-Országos modern és kortárs táncverseny – Marczibányi Téri Művelődési Központ

Május:

•01. Fúvószenekar térzene - XVIII. ker. Új Tündérkert

•11-12. Hangszerbemutató hangversenyek - Kispesti Városháza

•12. Zongora tanszaki hangverseny – Kispesti AMI

•13. Hegedű tanszaki hangverseny – Kispesti AMI

•14-15. Felvételi meghallgatások – Kispesti AMI

•16. Székelykapu napok, fúvószenekar térzene – Kós K. tér

•20. A szimfónia keletkezése és fejlődése IX. rész zenetörténeti előadás – Kispesti AMI

•21. Alap- és záróvizsgák – Kispesti AMI

•25-06.09. Év végi vizsgák – Kispesti AMI

 

Június:

•02. Szimfonikus zenekar évzáró hangversenye – Városháza

•03. Év végi növendék hangverseny – Városháza

•04. Művésztanári hangverseny – Városháza

•05. Fúvószenekar évzáró hangversenye – Városháza

•11. Tanévzáró ünnepély – Vass Lajos Ált. Isk.
 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:

Tanfelügyelet eljárás (2017. szeptember 28.) megállapításai:

 

1. Pedagógiai folyamatok, a kompetencia értékelése:

 

Fejleszthető területek:

Az intézményi alapdokumentumok (PP, SZMSZ) felülvizsgálata, aktualizálása. A munkaközösségi tervek beszámolók egységes

szempontok szerinti elkészítése.

Kiemelkedő területek:

A tanszakokon folyó kiemelkedő színvonalú szakmai munka. Az intézményben a tanulói eredmények, versenyeredmények

dokumentációja rendezett, évekre visszamenőleg követhető. Az intézményi hagyományok ápolása (zenei táborok, tanszakok

tanórán kívül tevékenysége, tehetséggondozás, felzárkóztatás). Elismerésre méltó az intézmény jó kapcsolatai rendszere a

kerületi általános iskolákkal, továbbá, hogy a kerületi rendezvények állandó fellépői az intézmény növendékei és tanárai.

 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés, a kompetencia értékelése:

 

Fejleszthető területek:

A sajátos nevelési igényű tanulókkal való foglalkozás ismereteinek bővítése.

Kiemelkedő területek:

Az közösségfejlesztési feladatok a kamaracsoportokban, zenekarokban, a több évtizedes múltra visszatekintő zenekari táborok,

tanszaki hangversenyek, tematikus koncertek, tanórán kívül tevékenységek, tehetséggondozás, felzárkóztatás keretében

valósulnak meg. Kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy személyre szabott módszereket alkalmazzanak, az adott növendék

vagy csoport, értelmi, érzelmi és fizikai adottságainak megfelelően. Erősségként jelenik meg a jó kapcsolattartás a kollégákkal,

növendékekkel és a szülőkkel.

 

3. Eredmények, a kompetencia értékelése:

 

Fejleszthető területek:

Az iskola kapcsolatrendszerének erősítése, a pedagógusok kommunikációjának erősítése, a kialakított kreatív, alkotó légkör

megerősítése, az Alapítvány lehetőségeinek jobb kiaknázása.

Kiemelkedő területek:

A tehetséggondozás az intézmény kiemelt feladatai közé tartozik. A versenyeredmények a pedagógusok munkájának

elismerésképpen születnek. Minden tanszak számos versenyeredménnyel rendelkezik. A felvételi eredmények is komoly

szakmai munkáról tesznek tanúbizonyságot. A pedagógusok minél jobb szakmai munkája céljából megalakultak az

intézményben a BECS és PÖCS csoportok.
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4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció, a kompetencia értékelése:

 

Fejleszthető területek:

A kottatár és hangszerpark fejlesztése, a fenntartó és az iskola közötti rendelkezésre álló pénzügyi forrás felhasználásának

megkönnyítése, céltudatos felhasználása, gördülékenyebb intézése.

Kiemelkedő területek:

Kiemelkedően jó a kapcsolat a tankerület és az intézmény dolgozói között. Kiemelkedő verseny-és fesztivál eredmények, kiváló

szakmai munka. Szerteágazó és kiemelkedően jól működnek az intézmény külső kapcsolatai. Intenzív részvétel a kerület

kulturális életében.

 

5. Az intézmény külső kapcsolatai, a kompetencia értékelése:

 

Fejleszthető területek:

A Tankerülettel egyeztetve a művészeti szakmai területekhez kapcsolódó intézményen kívüli továbbképzések anyagi hátterének

megteremtése. A szülőkkel való kapcsolat fejleszthető az intézmény feladatainak tervezésénél és a döntések előkészítésénél a

szülők tudatosabb bevonásával, továbbá a megvalósult eredmények visszacsatolásánál. Az iskola weblapjának folyamatos

fejlesztésével nagy előrelépés történhetne az intézmény külső kommunikációjában.

Kiemelkedő területek:

Az intézmény átlagon felüli kapcsolatban van a fenntartójával, a Tankerülettel. A kerület kulturális életében való aktív részvétel

biztosítja az Önkormányzattal és a kerület szervezeteivel fenntartott folyamatos együttműködést. Az intézmény vezetősége és

tanárai fontosnak tartják a jó kapcsolat ápolását a kerület iskoláival, hiszen a telephelyeken is folyik zene-és táncoktatás. Az

oktatás megszervezéséről állandó egyeztetés történik a telephelyek vezetőivel, aminek eredményeként zökkenőmentes az

együttműködés és örömmel fogadják a helyi művészetoktatást. A kétirányú információáramlás biztosított a fentebb említett

intézményekkel. Az intézményen kívüli szakmai kapcsolatok alapja a tanárok magas színvonalú munkája, aminek

eredményeképpen rendszeresen részt vesznek regionális és országos versenyeken évek óta jó eredményekkel. A versenyek jó

színteret biztosítanak a szakmai kapcsolatok ápolására. Ezen kívül a Vezetőség külső szakembereket hív meg az iskolába

tudásfejlesztés céljából. Továbbá ösztönzi a kollégákat intézményen kívüli továbbképzésekre az anyagi lehetőségek keretein

belül.

 

6. A pedagógiai munka feltételei, a kompetencia értékelése:

 

Fejleszthető területek:

Szükséges lenne az intézmény rendelkezésére álló infrastruktúra fejlesztése. Kevés IKT-eszköz áll rendelkezésre és azok is

rendkívül elavultak. Az intézményben nem megoldott az akadálymentesítés. Az iskolában a hangversenyterem kicsi, ezért a

nagyobb szabású koncerteket külső terembérléssel tudják megoldani. Erre megoldást kellene találni.

Kiemelkedő területek:

Az intézmény infrastruktúrája megfelel az oktatás-nevelés céljainak. A tanárok 90%-a központi épületben tanít, nagy és világos

tantermekben. A termek tiszták, szépen berendezettek. A táncoktatás megfelelő tükrös balett-teremben folyik. Az iskola

rendelkezésére áll a zeneoktatáshoz szükséges hangszerállomány.

 

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak

és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés, a kompetencia értékelése:

 

Fejleszthető területek:

Az intézményi dokumentumok felülvizsgálata a vezetői tanfelügyelet óta nem történt meg, valószínűleg az intézményvezető

sajnálatos tartós távolléte miatt. Ez továbbra is megoldandó feladata lenne az intézmény vezetőségének. Ezek után lehet az

aktualizált célok megvalósulását vizsgálni.

Kiemelkedő területek:

Mivel a Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott alapvető tantervi elvárások nem változtak lényegében a

művészeti iskolákban, ezért elmondható, hogy az intézmény által megfogalmazott célok megfelelnek a tantervi és jogszabályi

előírásoknak és ezek megvalósulnak az iskola működése során.
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Utolsó frissítés: 2019.10.18.

 

6. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma:

Az intézmény alapításának éve: 1968

 

Évfolyamok száma a 2019/2020. tanévben:

•Előképző - 2 évfolyam

•Alapfok – 6 évfolyam

•Továbbképző – 4 évfolyam.
 

Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való

részvétel:

•I. Korondi Nemzetközi Fúvószenekari Verseny: Ifjúsági kategória I. díj

•Vass Lajos Népzenei Verseny Kárpát-medencei Döntő: kettő kiemelt nívódíj

•VII. Farkas Ferenc Zongoraverseny: I. korcsoport, III. helyezés

•XI. Tavaszi Gitártalálkozó – egy nívódíj

•XVIII. Országos Berczik Sára Emlékverseny: egy II. helyezés

•IX. Tánckiállítás és Országos Modern-kortárs Táncverseny: kettő III. helyezés

•KÓTA Aranypáva Díjas Együttesek és Szólisták Versenye: három KÓTA Aranypáva Nagydíj

•KÓTA Országos Minősítő Verseny: egy arany fokozat

•III. Tuka Zsigmond Országos Citera Verseny: II. korcsoport, I. helyezés
 

A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:

•X. Országos Czidra László Furulyaverseny budapesti területi válogató: egy bronz oklevél

•IV. Konrád Péter Fővárosi Ütőfesztivál: egy ezüst oklevél

•IV. Füzesabonyi Gitárverseny: I. korcsoport - egy nívódíj, egy ezüst oklevél, egy bronz oklevél, II. korcsoport - egy nívódíj,

III. korcsoport - egy arany oklevél és a legeredményesebb felkészítő tanár díja

•IV. Kovács Imre regionális fuvola- kamara fesztivál és verseny: Duó kategória I. díj és tanári különdíj

•Kinder Tojás Fesztivál: egy I. helyezés, négy II. helyezés és egy III. helyezés

•Halmos Béla Népzenei Találkozó és Minősítő Verseny: egy nívódíj

•Vass Lajos Népzenei Verseny Regionális Középdöntő egy arany fokozat

•Népzeneiskolások Népzenei Minősítő Fóruma egy kiemelt nívódíj
 

Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:

•„A Zene Világnapja” iskolai hangverseny

•Karácsonyi központi hangverseny

•Karácsonyi hangversenyek (tanáronként)

•Félévi növendékhangverseny

•Tanszaki hangversenyek

•„Zenebolondok Napja” iskolai vidám program

•Tavaszköszöntő hangverseny

•Tanszaki házi versenyek

•Táncgála

•Hangszerbemutató hangversenyek

•Évzáró hangversenyek

•Tanévzáró ünnepély
 

A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:

A Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola hagyományosan jó kapcsolatokat ápol a helyi önkormányzattal, a kerületben működő

közművelődési-, nevelési-oktatási intézményekkel, egyházakkal, egyesületekkel. Az iskola növendékei, pedagógusai, együttesei

állandó fellépők a kerületi önkormányzati, iskolai, egyházi rendezvényeknek, ünnepségeknek. Az intézmény igyekszik minden

egyes felkérésnek eleget tenni, amellyel közelebb kerülhet a kerületi lakosokhoz, megismertetheti velük az iskolában folyó
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munkát, erősíti az emberekben a zene szeretetét.

 

Utolsó frissítés: 2019.10.18.

 

7. Működését meghatározó dokumentumok  

 

A közzétételi lista letöltésének dátuma:

2019. október 19.

Szervezeti és működési
szabályzat:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-039838-0

Házirend: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-039838-0
Pedagógiai program: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-039838-0
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Tantárgy Alkalmazott pedagógus Iskolai végzettség Szakképzettség

1 gordonka gordonka tanár Zeneművészeti Főiskola
gordonka tanár, 

kamaraművész

2 zongora zongoratanár Zeneművészeti Főiskola
klasszikus csemballó 

előadóművész

3 gitár gitártanár Zeneművészeti Egyetem gitárművész, tanár

4 rézfúvó, furulya rézfúvó, furulya tanár Zeneművészeti Főiskola kürt tanár

5 zongora zongoratanár Zeneművészeti Egyetem orgonaművész, tanár

6 gitár gitártanár Zeneművészeti Főiskola gitár tanár

7 gordonka, szolfézs gordonka, szolfézs tanár Zeneművészeti Főiskola
szolfézs és gordonka 

tanár

8 szolfézs szolfézs tanár Zeneművészeti Főiskola zeneszerző

9 fuvola fuvola tanár Zeneművészeti Főiskola
fuvola tanár, 

kamaraművész

10 hegedű hegedű tanár Zeneművészeti Főiskola mélyhegedű tanár

11 korrepetíció korrepetítor Zeneművészeti Egyetem zeneszerző

12

balett, balett 

elmélet, 

gimnasztika

klasszikus balett pedagógus Zeneművészeti Főiskola
klasszikus balett 

pedagógus

13 gitár gitártanár Zeneművészeti Egyetem gitárművész, tanár

14 zongora zongoratanár Zeneművészeti Egyetem zongoraművész, tanár

15 oboa, furulya oboa, furulya tanár Zeneművészeti Főiskola oboa tanár

16 szolfézs szolfézs tanár Zeneművészeti Főiskola
szofézs és ének-

zeneszakos tanár

17 ütő ütőtanár Zeneművészeti Főiskola
klasszikus ütőhangszer 

előadóművész

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége a betöltött 

munkakörök alapján:



18
néptánc, folklór 

ismeret
néptánc pedagógus Táncművészeti Főiskola

néptánc pedagógus 

koreográfus

19 zongora zongoratanár Zeneművészeti Főiskola zongoratanár

20 balett klasszikus balett pedagógus Táncművészeti Főiskola
klasszikus balett 

pedagógus

21 szolfézs szolfézs tanár Zeneművészeti Főiskola
okleveles zeneelmélet 

tanáár

22 rézfúvó, furulya rézfúvó, furulya tanár Zeneművészeti Egyetem harsonaművész, tanár

23 ütő ütőtanár Zeneművészeti Egyetem
klasszikus ütőhangszer 

előadóművész

24 gitár, gitár zenekar gitártanár Zeneművészeti Főiskola gitár tanár

25
balett, balett 

elmélet
klasszikus balett pedagógus Táncművészeti Főiskola táncpedagógus

26 gitár gitártanár Zeneművészeti Főiskola
gitártanár, 

kamaraművész

27 ütő, könyvtár ütőtanár, könyvtáros Zeneművészeti Egyetem
ütőtanár, informatikai 

könyvtáros

28 korrepetíció korrepetítor Zeneművészeti Egyetem zeneszerző, tanár

29 zongora zongoratanár Zeneművészeti Főiskola
zongora tanár, mentor 

tanár

30 magánének magánének tanár Zeneművészeti Egyetem
opera énekes, ének 

tanár

31 hegedű hegedű tanár Zeneművészeti Egyetem
mélyhegedű tanár, 

kamaraművész

32 gitár gitártanár Zeneművészeti Főiskola
gitár tanár 

kamaraművész

33 fuvola fuvolatanár Zeneművészeti Főiskola
fuvola tanár, 

kamaraművész

34 zongora zongoratanár Zeneművészeti Egyetem zongoraművész, tanár

35 zongora zongoratanár Zeneművészeti Egyetem

zongora tanár, szolfézs 

zeneelmélet, 

karvezetés, 

orgonaművész, tanár, 

közoktatási vezető



36 zongora zongoratanár Zeneművészeti Egyetem zongoraművész, tanár

37

modern tánc, 

gimnasztika, 

kreatív tánc, 

tánctörténet

modern tánc pedagógus Zeneművészeti Főiskola modern tánc pedagógus

38
zongora, orgona, 

szolfézs

zongora, orgona, szolfézs 

tanár
Zeneművészeti Egyetem

orgonaművész, tanár, 

zeneelmélet tanár

39

fúvószenekar, 

szimfonikus 

zenekar

zenekari karnagy Zeneművészeti Főiskola
tuba tanár, karnagy, 

közoktatás vezető

40 szolfézs szolfézs tanár Zeneművészeti Egyetem
középiskolai énektanár, 

karvezető

41 gordon gordon tanár Zeneművészeti Főiskola gordon tanár

42 hegedű hegedű tanár Zeneművészeti Egyetem hegedű tanár

43 szolfézs szolfézs tanár Zeneművészeti Egyetem ének-zenetanár

44 gitár gitártanár Zeneművészeti Egyetem gitárművész, tanár

45 fagott, furulya fagott, furulya tanár Zeneművészeti Egyetem
fagottművész, tanár, 

furulyaművész, tanár

46 magánének magánének tanár Zeneművészeti Főiskola

klasszikus ének 

előadóművész, 

okleveles operaének-

művész

47 trombita, furulya trombita, furulya tanár Zeneművészeti Főiskola trombita tanár

48 gitár gitártanár Zeneművészeti Egyetem
okleveles gitárművész, -

tanár

49 klarinét klarinét tanár Zeneművészeti Egyetem klarinétművész, tanár

50 rézfúvó, furulya rézfúvó, furulya tanár Zeneművészeti Egyetem okleveles tubaművész

51
néptánc, folklór 

ismeret, népi játék
néptánc pedagógus Táncművészeti Egyetem

néptánc pedagógus, 

okleveles tánctanár

52
citera, citera 

zenekar
citera tanár Középfokú végzettség citerazenekar vezető



53 fuvola fuvolatanár Zeneművészeti Egyetem fuvolaművész, tanár

54 zongora zongoratanár Zeneművészeti Főiskola zongora tanár

55 fuvola fuvolatanár Zeneművészeti Főiskola fuvola és szolfézs tanár

56
hegedű, vonós 

zenekar
hegedű tanár Zeneművészeti Főiskola hegedű tanár

57 hegedű hegedű tanár Zeneművészeti Főiskola hegedű tanár

58 zongora zongoratanár Zeneművészeti Egyetem
zongoraművész, tanár, 

zenei előadóművész

59 fuvola fuvolatanár Zeneművészeti Főiskola
klasszikus fuvola 

előadóművész

60 korrepetíció korrepetítor Zeneművészeti Egyetem zongoraművész, tanár



Feladat Iskolai végzettség Szakképzettség

1 iskolatitkár érettségi érettségi

2 hangszerész szakmunkás bizonyítvány hangszerész mester

3 iskolatitkár érettségi érettségi, irodavezető

4 hangszerész érettségi érettségi

A nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és 

szakképzettsége a betöltött munkakörök alapján:


