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Közzétételi lista
A Fekete László Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola nyitott intézmény. Várjuk a közés felsőoktatás valamennyi szereplőjét, akik érdeklődnek a zenetanulás, a nemzeti és
egyetemes kultúra értékeinek megismerése iránt. A közzétételi lista segít tájékozódni
az intézményben folyó oktató nevelő munka feltételeiről, eredményeiről, fontos
információt nyújt azoknak, akik az intézmény szolgáltatásait igénybe kívánják venni.
A közzétételi lista egy átfogó dokumentum, ami segítséget nyújt az intézményi
dokumentumok megismeréséhez. A megnevezett dokumentumok, a Pedagógiai
Program (PP), a Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) a Házirend, a Térítési
és Tandíj Szabályzat és a tanévre szóló munkaterv, megtalálhatóak az intézmény
honlapján. (flz.hu/dokumentumok/)
1. Az intézményben 22 év alatti jelentkezőket várunk. Tekintettel arra, hogy az
alapfokú művészetoktatásban a tankötelezettség nem teljesíthető, a képzés a
tanuló iskolai kötelezettségeinek teljesítése mellett valósul meg. Ennek során a
Fekete László Zeneiskola törekszik, a város köznevelési intézményeivel történő
együttműködésre.
2. A felvételre és beiratkozásra vonatkozó tudnivalók a PP 10.§-ban, az időpontok
pedig a 2018/2019-as tanév munkatervében találhatók.
3. Az intézményben oktatott tanszakok, valamint az engedélyezett tanulói
létszámok és évfolyamok a PP 1.§-ban találhatók.
4. Az alapfokú művészetoktatás térítési- illetve tandíj köteles tevékenység. A
fizetendő díjak mértékéről, a jogszabály által biztosított mentességekről és
kedvezményekről a fenntartó által megalkotott térítési- és tandíj rendelet
rendelkezik. A rendelet megtekinthető az intézmény honlapján, valamint az
intézmény titkárságán, ahol az érdeklődők szóbeli tájékoztatást és segítséget
kaphatnak,

a

rendelet

kötelezettségekről.

alkalmazásához

kapcsolódó

lehetőségekről,

5. Intézményünk, az alapfokú művészeti iskolák 2007-es minősítésekor a
legmagasabb, „Kiválóra Minősített Alapfokú Művészetoktatási intézmény” címet
nyerte el.
6. Az intézmény használatának, nyitva tartásának rendjét a Házirend 13.§-a
tartalmazza.
7. Az intézmény által szervezett hangversenyek nyilvánosak. Rendezvényeink
időpontjáról tájékoztatás adunk a település

több

pontján elhelyezett

plakátjainkon, honlapunkon és megtalálhatóak éves munkatervünkben is.
8. Az intézmény rendszeres résztvevője a régió társadalmi és kulturális
rendezvényeinek, és nyitott a különböző társadalmi és civil szervezetek,
egyházak megkeresésére.
9. Az intézmény növendékei rendszeres résztvevői az országos és regionális
tanulmányi versenyeknek, szakmai találkozóknak. A tanulóink által elért
verseny és továbbtanulási eredmények részletes részletesen szerepelnek
honlapunknak az intézményt bemutató oldalán. (flz.hu/az-iskola/)
10. Intézményünkben az egyéni órák mellett 22 szolfézs és 1 zeneirodalom,
csoportban sajátítják el a kötelező tárgy ismereteit. A csoportok létszáma a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel. Kötelezően választható
és választható tantárgyként növendékeink valamelyik zenekar, kórus vagy
kamarazene csoport munkájában vehetnek részt. A „B” tagozaton tanuló
növendékeink – tanszaktól függően – zongorakötelező tárgyat is tanulnak.
11. Pedagógusaink végzettsége:
sorszám

végzettség

szakképzettség

pedagógus 1.

főiskola

matematika, ének-zene tanár

pedagógus 2.

főiskola

pedagógus 3.

egyetem

okleveles zeneelmélet és
szolfézstanár
okleveles karnagy
zeneiskolai fagott, szolfézs és
általános iskolai énektanár
okleveles ének-zene tanár
közoktatási vezető szakvizsga

tanított tárgy
szolfézs
kórus
korrepetíció
szolfézs
zeneirodalom
korrepetíció
szolfézs
furulya
fuvola

pedagógus 4.

egyetem

okleveles zongoratanár
klasszikus zongora
előadóművész

pedagógus 5.

érettségi
(e.h.)

klasszikus zenész

zongora

pedagógus 6.

egyetem

okleveles zongoraművész,
tanár

pedagógus 7.

főiskola

zongoratanár, ének-zenetanár

pedagógus 8.

főiskola

harmonikatanár

zongora
korrepetíció
zongora
kamarazene
harmonika
kamarazene
köt.zongora

pedagógus 9.

érettségi
(e.h.)

klasszikus zenész

pedagógus 10.

főiskola

zeneiskolai hegedűtanár

pedagógus 11.

egyetem

okleveles fuvolaművész, tanár

pedagógus 12.

egyetem

klarinét tanár kamaraművész
okleveles szaxofon tanár

pedagógus 13.

főiskola

trombitatanár kamaraművész
közoktatási vezető szakvizsga

pedagógus 14.

főiskola

harsonatanár, kamaraművész

pedagógus 15.

egyetem

pedagógus 16.

egyetem

klasszikus trombita
előadóművész,
okleveles trombitatanár
zeneiskolai gordonkatanár
felsőfokú népzenész
okleveles ének-zene tanár

zongora
korrepetíció

ütő
hegedű
népi hegedű
kamarazene
furulya
fuvola
furulya
klarinét
szaxofon
kamarazene
trombita
tenorkürt
zenekar
furulya
trombita
tenor és
baritonkürt
harsona
tuba
furulya
trombita
zenekar
népzene
gordonka

12. Intézményünkben előképző 1-2, alapfok 1-6, továbbképző 7-10 évfolyamokon
folyik a tanítás. Valamennyi évfolyamon van beiratkozott tanulónk. Az alapfok
6. évfolyamának tanulói a tanév végén művészeti alapvizsgára jelentkezhetnek.
A művészeti alapvizsga sikeres teljesítése feljogosítja őket arra, hogy

tanulmányaikat a továbbképző évfolyamain folytathassák. A továbbképző 10.
osztályának tanulói tanév végén művészeti záróvizsgát tehetnek. A művészeti
alap és záróvizsga letétele nem kötelező. A vizsga letételének szándékát a
tanuló, vagy a kiskorú tanuló törvényes képviselője az arra rendszeresített
nyomtatványon írásban jelezheti az intézmény vezetőjének a tanév lezárását
megelőző 60-30 napon belül.
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