Zeneiskola – általános információk

A zeneiskolai tanulás egy választható, fakultatív délutáni elfoglaltság, de aki
beiratkozik, az vállalja bizonyos kötelező szabályok betartását, éppen úgy, mint a
közismereti oktatás esetében: a növendékeknek tehát jogaik és kötelességeik vannak.
Ezen kívül nem győzzük hangsúlyozni, hogy a sikeres zenetanuláshoz
nélkülözhetetlen a rendszeres, napi hangszergyakorlás. Ez minden növendékünk
feladata. Így tapasztalhatják meg a gyerekek az életüket átformáló örömöt és
megelégedettséget a zenén keresztül.

Főtárgy, melléktárgy, szolfézs, zenetörténet, kamarazene
Minden zeneiskolai növendék játszik egy hangszeren. Ez a főtárgy. Iskolánkban
zongora, hegedű, gordonka, furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, rézfúvó, gitár és ütő
főtárgyat lehet választani. Ez hetente 2x30 perces egyéni órát jelent. A főtárgy mellett
a növendékek melléktárgy(ak)at is tanulnak. A legfontosabb melléktárgy a szolfézs. Ezt
a növendékek két előkészítő év után 4 éven keresztül kötelezően tanulják. (A magasabb
évfolyamon bekapcsolódó növendékek esetében az előkészítő évek elmaradhatnak). A
4. év végén a tanulók írásbeli és szóbeli alapvizsgát tesznek. A sikeres alapvizsgát tett
növendékek is kötelesek melléktárgyat tanulni a hangszeres tanulás mellett, első évben
zenetörténetet, a további években már választhatnak zenetörténet és kamarazene
tantárgyak között.
A szolfézs óra hetente 2×45 perces, illetve a magasabb osztályokban 1×90 perces
kiscsoportos óra. A zenetörténet óra 1x90 perc.
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választhatnak egyéb melléktárgyakat is: kamarazene, második hangszer.
A különlegesen tehetséges gyermekek 2. évfolyamtól „B” tagozatba kerülhetnek.
Ők ilyen esetben heti 2x45 percben tanulják a főtárgyat.

Hány éves kortól
A zeneiskolába 6 éves kortól lehet jelentkezni. Ebben a korban azonban még
figyelembe kell venni a gyermekek fizikai fejlettségét, ezért gondosan meg kell
választani a kezdő hangszert. Erre legalkalmasabb a furulya.
Természetesen felnőttek jelentkezésére is van lehetőség. Ebben az esetben
magasabb összegű tandíjat kell fizetni.

Főtárgyi és szolfézs beszámolók
A zeneiskolában félévkor és a tanév végén főtárgyi beszámolókra kerül sor.
Félévkor ez egy növendék hangversenyt jelent, amelyet a tanszakok külön-külön
rendeznek meg. A tanév végén a tanszaki hangverseny mellett a növendékek a
főtárgytanárok előtt is, vizsgaszerűen eljátsszák darabjaikat.
A szolfézs beszámolókra tanév végén kerül sor csoportosan a szolfézs órák
időpontjában. A 4. osztályosok alapvizsgáját külön szervezzük meg.

Tandíj, térítési díj
Intézményünkben a tanulók - az állami támogatás mellett - egy alacsony összegű
térítési díjat fizetnek. A hallgatói jogviszonyban lévő (egyetemista) diákok és a felnőtt
növendékek pedig magasabb összegű tandíjat.
A félévre meghatározott díjakat általában szeptember és február hónapban kell
befizetni a zeneiskolai Kréta felületén keresztül, ahol a befizetendő összegek pontosan
szerepelnek. A befizetés közeledő időpontjáról a főtárgy tanárokon keresztül, illetve a
honlapon tájékoztatjuk az érintetteket.
A szociálisan rászoruló, a tartósan beteg és a hátrányos helyzetű tanulók fizetési
könnyítést illetve mentességet kaphatnak a köznevelési törvény alapján a megfelelő
igazolások bemutatása mellett.
Vendégtanulók
Vendégtanulói jogviszonyt létesítenek azok a növendékek, akik a kötelező
melléktárgyi óráikat (szolfézs, zenetörténet, kamarazene) a mi intézményünkbe veszik
igénybe, de főtárgy órákra (hangszeres órák) egy másik zeneiskolába járnak. Arra is

van lehetőség, hogy a pilisborosjenői iskolában tanulják a főtárgyat, és egy másik
intézménybe – leginkább ott, ahol a közismereti oktatást is igénybe veszik – járnak
szolfézsra. Minden esetben ott kell kérvényezni a vendégtanulói jogviszonyt, ahol a
melléktárgyat (szolfézs) tanulja a növendék. Ilyenkor a két zeneiskola együttműködési
szerződést köt a tanévre.

Hangszerkölcsönzés
Zeneiskolánkban elegendő hangszer áll rendelkezésre, így hegedű, gordonka,
klarinét, fuvola, rézfúvó és gitár tanszakon a növendékek a tanév elején megfelelő
méretű hangszert kölcsönözhetnek. Furulya tanszakon saját hangszert kérünk. A
zongora tanszakra jelentkezés feltétele az otthoni hangszer megléte, vagy egyéb
hangszeres órán kívüli gyakorlás lehetősége.

