KÖZZÉTÉTELI LISTA
2017-2018. TANÉV

SZEKSZÁRDI GARAY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
LISZT FERENC ZENEISKOLÁJA

Szekszárdi Garay János Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
Liszt Ferenc Zeneiskolája
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38.
Telefon: +36 74 511 028
eMail: lfzeneiskola@altisk2-szekszard.sulinet.hu

Közzétételi lista - Alapfokú művészeti iskola
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1. Tájékoztató a zeneiskolai felvételiről
Az iskolával első alkalommal tanulói jogviszonyt létesít gyerekek felvételi meghallgatáson
vesznek részt. A felvételi vizsgán képességek, készségek felmérésére kerül sor (dallam
visszaéneklése, ritmus visszatapsolása, a választott hangszerhez való alkalmasság). A felvételi
meghallgatás eredménye nem befolyásolja a tanuló felvételét. Csak abban az esetben kerül
figyelembe vételre, amennyiben túljelentkezés van. A felvételi eredményről írásban
tájékoztatjuk a tanulót, kiskorú tanuló esetén a gondviselőjét. Be nem töltött hely esetén
pótfelvételi meghallgatást is tartunk. A felvételi meghallgatások időpontját a médiában, a
köznevelési intézményekben, az iskola honlapján, hirdetőtábláján tesszük közzé. A felvételi
meghallgatások helyszíne a zeneiskola épülete.
Másik alapfokú művészeti iskolából átjelentkező tanulónak is előzetes meghallgatáson kell
részt vennie. A meghallgatás eredménye alapján a tanulót osztályba sorolják, mely eltérhet a
bizonyítványában szereplő, az előző iskola tantestületi határozattól.
A felvételi időpontjai:
A kezdő tanévet megelőző május hónapban, a kijelölt időpontban, két egymást követő napon,
délelőtt és délután fogadják a szaktanárok a felvételizőket.
A 2017/2018. tanévre a felvételi időpontja: 2017. május 19. (péntek) 1400 -1800 óráig, 2017.
május 20. (szombat) 0900-1200 óráig.
Pótfelvételi időpontja: 2017. szeptember 1. (péntek) 15.00-18.00 óra.
2. Zeneiskolai beiratkozás:
A sikeres felvételi meghallgatás után, a gyermek tanulói jogviszonya az iskolába való
beiratkozással jön létre. A tanulói jogviszony minden év szeptember 1-től kezdődik.
A beiratkozáshoz szükséges az iskola által kiadott, kitöltött „Szülői nyilatkozat”, mely a tanuló
adatait tartalmazza. A tanuló érvényes alapfokú művészeti iskolai bizonyítványa, amennyiben
rendelkezik vele.
A beiratkozás időpontjai:
A 2017/2018. tanévre a felvételi nyer „új” növendékek beiratkozási időpontjai: 2017. június
15-16. (csütörtökön és pénteken) 0800- 1600– óráig.
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3. A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok
Az indítható osztályokat, csoportokat az iskola szakmai alapdokumentuma határozza meg.
Ennek megfelelően 500 fő számára biztosított a zeneiskolai oktatás.
Az egyéni oktatás két előképző, hat alapfokú és négy továbbképző évfolyamon folyik.
A kötelező, a kötelezően választható és választható tantárgyak oktatása csoportosan történik.
A szolfézs két előképző, hat alapfokú és négy továbbképző évfolyamon zajlik. A négy évfolyam
kötelező szolfézs tanulása után a növendékek választhatnak a kötelezően választható
tantárgyak közül: szolfézs, zeneelmélet, zeneirodalom, kórus, zenekar, kamarazene.
Oktatott hangszerek:
Zongora, hegedű, brácsa, gordonka, gitár, ütő, furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, trombita,
vadászkürt, tenorkürt, harsona, tuba, magánének, népi hegedű.
Oktatott csoportos tantárgyak:
Szolfézs, zeneelmélet, zeneirodalom, kamarazene, kórus, Ifjúsági Fúvószenekar, Ifjúsági
Vonószenekar, Ifjúsági Gitárzenekar, Szekszárd Junior Stars.
4. Térítési –és tandíj a zeneiskolában
Törvényi szabályozás:
Az alapfokú művészetoktatás térítési díj, illetve tandíjköteles képzés. Térítési díjat a nappali
képzési rendszerben részt vevő, tanulói jogviszonnyal rendelkező, 6-22 éves tanulóknak kell
fizetni. Tandíjat a tanulói jogviszonnyal nem rendelkezők, és a hallgatói jogviszonnyal
rendelkezők fizetnek. Továbbá akik még nem töltötték be 6. életévüket, illetve elmúltak 22
évesek.
A térítési díjért igénybe vehető képzés: heti 4-6 zenei foglalkozás.
Tandíjért igénybe vehető képzés: heti 6 foglalkozás feletti foglalkozások, illetve a tanulói
jogviszonnyal nem rendelkezők foglalkozásai, és a 6-22 éves korhatáron kívüliek.
A térítési díj/tandíj mértéke:
A térítési és tandíjak mértékét a Szekszárdi Tankerületi Központ számolja ki a Klebelsberg
Központ térítési díj és tandíjfizetési szabályzata, valamint az NKT alapján.
A fizetendő térítési és tandíjak összegéről a szülő/gondviselők a tanulók ellenőrzőjében
kapnak értesítést a főtárgy tanároktól.
Kedvezmények, valamint az igénylés szabályozása:
A térítési -és tandíjkedvezmények igénylése az iskola által kiadott „Térítési -és tandíj
kedvezmény nyilatkozat” nyomtatvány és a szükséges igazolások benyújtásával történik,
tanévenként egy alkalommal (minden év legkésőbb október 1-ig).
Kedvezmények: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatban megfogalmazottak szerint teljes
mentességre, vagy 50 %-os kedvezményre jogosultak. Térítési díj, illetve tandíj fizetése nélkül
vehetik igénybe az alapfokú művészetoktatást az SNI-s, az autista, az enyhe fokban sérült
fiatalok.
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A benyújtott kérelmek és jövedelemigazolások alapján, az intézményvezető egyéni elbírálás
alapján dönt a kedvezmények biztosításának mértékéről, vagy a részletfizetési lehetőségről, a
Szekszárdi Tankerületi Központ, illetve az iskola díjfizetési szabályzata értelmében. A döntésről
a tanuló, illetve gondviselője írásban kap értesítést.
A térítési díj/tandíj fizetésének rendje:
A térítési díjak/tandíjak évente egy alkalommal kerülnek meghatározásra, figyelembe véve a
tanuló előző tanévi tanulmányi eredményét és a kérelmek elbírálását.
A befizetés banki átutalással vagy a kiadott csekken, történik a megadott fizetési határidőre.
A térítési díj/tandíj fizetési kötelezettség elmulasztásának következményei:
Amennyiben nem történik meg a megadott határidőre a térítési díj/tandíj befizetése, akkor a
tanuló, illetve gondviselője felszólításra kerül tértivevényes levélben, a fizetési
kötelezettségre. Az eredménytelen első felszólítás után a második felszólítás is kiküldésre
kerül. Amennyiben ez is eredménytelen, akkor a tanuló tanulói jogviszonya az iskolával
megszüntetésre kerül, és a tanulói jogviszony idejére számított térítési díj/tandíj kerül
kivetésre.
5. Az iskola értékelései, vizsgálatok eredményei:
Értékelés,
vizsgálat
időpontja
2010.
11. 26.

Az értékelést,
vizsgálatot végző szerv
Qualitas T&G Kft.

Értékelés,
vizsgálat
témája
Tanügyigazgatási
ellenőrzés

Eltérések

Nem volt.

6. Az iskola nyitva tartásának rendje
Az iskola nyitva tartásának rendje:
Az iskola nyitvatartási rendjét az intézményi SZMSZ tartalmazza.
Hivatali órák időpontja:
Hétfő – Péntek: 8.00 – 16.00 órakor
Tanítás ideje alatt: 8.00 – 20.00 óra
Rendezvények ideje alatt: 8.00 – 22.00 óra, hétvégi rendezvényhez igazodva.
Jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
2017. szeptember 14-17.
Szüreti Napok
2017. október 18.
Bartók Zongoraverseny Területi Válogatója
2018. január
Ifjúsági Fúvószenekar Jubileumi (30) Koncertje
2018. február
Tolna Megyei Klarinét és Szaxofon Találkozó
2018. március
Tolna Megyei Zongoraverseny

Intézkedések
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7. Pedagógiai-szakmai ellenőrzések és megállapításaik:
Értékelés,
vizsgálat
időpontja

Az értékelést,
vizsgálatot végző szerv

2015.
07. 01.

Nemzeti
Tehetségsegítő Tanács

2014.
07. 14.

Klebelsberg
Intézményfenntartó
Központ-Szekszárdi
Tankerülete

Értékelés,
vizsgálat
témája
„Kiválóra
akkreditált
tehetségpont”
cím elérése
Intézmény
szakmai
működése,
személyi
feltételek
biztosítása

Eltérések

Intézkedések

Nem volt.

Az intézmény megkapta a
címet.

A tanulói jogviszony
megszűntetésével, ill. a
térítési díjkedvezmény
határozattal kapcsolatos
adminisztráció pontatlan
vezetése.

A tanulói jogviszony
megszűntetésével, ill. a
térítési díjkedvezmény
határozattal kapcsolatos
adminisztráció törvényi
előírások szerinti
vezetése.

8. Az intézmény alapdokumentumai
Szakmai alapdokumentum:
Megtalálható az iskola könyvtárában.
Szervezeti és Működési Szabályzat:
Megtalálható az iskola honlapján (www.garaysuli.hu), továbbá az iskola könyvtárában.
Pedagógiai program:
Megtalálható az iskola honlapján (www.garaysuli.hu), továbbá az iskola könyvtárában.
Házirend:
Megtalálható az iskola honlapján (www.garaysuli.hu), továbbá az iskola könyvtárában.
9. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi
tanterv tantárgyfelosztásához, művészeti áganként
Zeneművészeti ág:
Tantárgy
Fuvola

Alkalmazott
pedagógus
Fuvolatanár 1

Furulya
Fuvola

Fuvolatanár 2

Klarinét
Szaxofon

Klarinéttanár

Iskolai végzettség

szakképzettség

Zeneművészeti
főiskola
Zeneművészeti
főiskola

Zeneiskolai
fuvolatanár
Zeneiskolai
fuvolatanár

Pécsi
Tudományegyetem

Okleveles
zeneművész-tanár
(klarinét)

szakvizsga
Közoktatásvezetői
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Trombita
Vadászkürt
Harsona
Tenorkürt
Tuba
Zenekar
Furulya
Trombita
Harsona
Jazz-trombita
Trombita
Vadászkürt
Harsona
Tenorkürt
Zongora

Trombitatanár 1

Zeneművészeti
főiskola

Zeneiskolai
trombitatanár

Trombitatanár 2

Zeneakadémia

Közoktatásvezetői

Trombitatanár 3

Zeneművészeti
főiskola

Szakközépiskolai
trombitatanár,
trombita
kamaraművész
Zeneiskolai
trombitatanár

Zongoratanár 1
Zongoratanár 2

Zongora

Zongoratanár 3

Zongora

Zongoratanár 4

Zeneiskolai zongora és
szolfézstanár
Zeneiskolai
zongoratanár
Orgonaművész, és
szakközépiskolai
zeneelmélet tanár
Zeneiskolai
zongoratanár
Középfokú zenész

Közoktatásvezetői

Zongora

Zeneművészeti
főiskola
Zeneművészeti
főiskola
Zeneakadémia
Zeneművészeti
főiskola

Korrepetíció

Orgonatanár

Gitár

Gitártanár 1

Gitár
Zenekar
Gitár

Gitártanár 2

Hegedű
Brácsa
Zenekar
Hegedű

Mélyhegedűtanár 1

Népi hegedű

Népzenetanár

Gordonka

Gordonkatanár

Magánének

Magánének-tanár

Dob-ütő

Ütőtanár

Érettségi

Szolfézs
Zeneelmélet
Zenismeret

Szolfézstanár 1

Zeneművészeti
főiskola

Gitártanár 3

Hegedűtanár 2

Zeneművészeti
Szakközépiskola
Zeneművészeti
egyetem
Zeneművészeti
főiskola
Zeneművészeti
főiskola
Zeneművészeti
főiskola
Zeneakadémia

Pécsi
Tudományegyetem
Főiskola
Zeneművészeti
főiskola
Zeneművészeti
egyetem

Közoktatásvezetői

Közoktatásvezetői

Orgonaművész, -tanár
Zeneiskolai gitártanár
Zeneiskolai gitártanár
Zeneiskolai gitártanár
Mélyhegedű kamaraművész
Klasszikus hegedű
előadóművész
Ének-zene
népzene tanár
Zeneiskolai
gordonkatanár
Énekművész-tanár

Klasszikus ütő
szakképzés
Zeneiskolai
zeneelmélet-szolfézs és ált. isk. énektanár

Közoktatásvezetői
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Szolfézs

Szolfézstanár 2

Zeneművészeti
főiskola

Szolfézs
Kórus
Szolfézs

Szolfézstanár 3

Tanárképző főiskola

Szolfézstanár 4

Zeneművészeti
egyetem

Zeneiskolai
zeneelmélet-szolfézs és ált. isk. énektanár
Ének-zenetanár,
karvezető
Zeneelméletszolfézstanár

10. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és
szakképzettsége
Alkalmazás
mértéke
100%

feladatkör
Iskolatitkár

Iskolai végzettség
PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar

szakképzetség
Tanító

11. Az első minősítési évéhez viszonyítva hány előképző, alapfokú és továbbképző
évfolyamot működtet
Művészeti ág
Zeneművészet

első minősítési év
2005

Előképző évf.
2

Alapfokú évf.
6

Továbbképző évf.
4

12. Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken,
versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való részvétel
2016-2017. tanév

Esemény megnevezése,
időpontja
Fúvószenekari minősítés
2017. 02. 25.

Területi hatálya
(országos,
nemzetközi, egyéb)
Országos

Típusa (verseny,
fesztivál, kiállítás,
színházi előadás,
egyéb)
Minősítés:
Koncertfúvós „B”
fokozat

Részvétel típusa
(résztvevő, díszvendég,
meghívott, versenyző,
stb.)
Fúvószenekar;
Kiemelt arany minősítés
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13. Megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények
2016-2017. tanév

Rév Lívia III. Dél- Dunántúli
Regionális Zongoraverseny –
Kaposvár
2016. 11. 28.

Regionális

Típusa (verseny,
fesztivál,
kiállítás, szakmai
bemutató,
egyéb)
Verseny

„Csupor László” VI. DélDunántúli Regionális
Fafúvósverseny – Kaposvár
2017. 03. 25.

Regionális

Verseny

IV. Szanyi Irma Zongoraverseny
- Székesfehérvár
2017. 04. 12.

Regionális

Verseny

III. Regionális Zeneiskolai „Vígh
László” Szolfézs-, és
Népdaléneklési Találkozó –
Baja, 2017. 03. 10.
VII. Szekszárdi Regionális
Gitárverseny
2017. 03. 17-18.
II. Tolna Megyei Vonós Verseny
Bonyhád, 2017. március 29.

Regionális

Verseny

Regionális

Verseny

Megyei

Verseny

XVI. Tolna Megyei Négykezes
Találkozó
Tolna
2017. március 17.

Megyei

Verseny

V. Tolna Megyei Trombitás Nap –
Szekszárd
2017. 03. 02.

Megyei

Verseny

Esemény megnevezése,
időpontja

Területi hatálya
(megyei, területi,
egyéb)

Eredmény, helyezés

egy I. díj
egy II. díj
két III. díj
egy különdíj
két felkészítő tanári díj
egy I. díj
egy II. díj
egy III. díj
két felkészítő tanári díj
egy korrepetítori díj
egy kiemelt arany
minősítés
három arany minősítés
kettő ezüst minősítés
egy bronz minősítés
egy felkészítő tanári díj
kettő kiemelt nívódíj
egy nívódíj
öt dicséret
kettő ezüst minősítés
három bronz minősítés
kettő dicséret
kettő arany minősítés
kettő ezüst minősítés
kettő bronz minősítés
kettő kiemelt arany
minősítés
hét arany minősítés
négy ezüst minősítés
három bronz minősítés
három arany minősítés
hat ezüst minősítés
egy bronz minősítés
egy különdíj
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14. Az intézmény saját rendezvényei, hagyományai
A rendezvény időpontja

December (minden évben)
Február (minden évben)
Október (négy évenként)
Április (három évenként)
Március (három évenként)
Március (három évenként)
Április (két évenként)
Május (két évenként)
Május (minden évben)
Június (minden évben)
Október - május (minden évben)
Október – május (minden évben)

Esemény, hagyomány, kiadvány

Tanári koncert
Ifjúsági Fúvószenekari Nagykoncert
Zenetanárok Országos Zongoraversenye
Regionális Gitárverseny
Tolna Megyei Klarinétos Találkozó
Tolna Megyei Trombitás Nap
Tolna Megyei Zongoraverseny
Mini Fúvós Fesztivál
Nyílt nap
Tanévzáró hangverseny
Növendékhangversenyek
Tanszaki, és tanszaki közösségi hangversenyek

15. A helyi kulturális életben történő szerepvállalás
A rendezvény időpontja
Szeptember
Október
December
Május
Szeptember-Június
Október-Május

Esemény, hagyomány, kiadvány
Szekszárdi Szüreti Napok
Zenei Világnap rendezvényei
Karácsonyi koncertek
Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál
Vármegyeházi Esték
Liszt-klub rendezvények

Tanév: 2016-2017.
Művészeti ág

Zeneművészet

Egyéni
oktatásban
részt vevők
száma
355

Csoportos főtárgy
oktatásban
résztvevők száma
(csoportok/tanulók*)
8/10

Kötelező,
választható tárgyak
csoportjainak száma
(csoportok/tanulók*)
44/11

Nagyobb
létszámú
együttesek
1/54
1/14
1/16
1/13

*A csoportok átlaglétszámát tüntetjük fel, egész számra kerekítve.

Kelt: Szekszárd, 2017. augusztus 23.

Ágostonné Béres Kornélia
Tagintézmény-vezető

