
TÁJÉKOZTATÓ 
A zeneiskola oktatási rendjéről 

 
Felvételi: 
 
Iskolánk minden májusban nyílt nap keretében lehetőséget biztosít a hangszerekkel és az intézménnyel való 
megismerkedésre.  
 
A nyílt napon kerül sor a zenei alapkészségek felmérésére, melyet tanáraink végeznek.  A szülők azonnali 
visszajelzést kapnak arról, hogy gyermekük alkalmas-e zenei tanulmányok megkezdésére. 
 
A felvételi eljárás során előnyt élveznek a katolikus hitéletet gyakorló családok gyermekei.  
 
Beiratkozás: 
 
Alkalmasság esetén a beiratkozás a kitöltött jelentkezési lappal, a szülő nyilatkozatával történik. Intézményünkbe 
minden tanévben újra be kell iratkozni. 
 
Térítési díj: 
 
A művészetoktatás térítési díj megfizetése esetén vehető igénybe.  

 
Az aktuális díj összegét a fenntartó határozza meg a nemzeti köznevelésről szóló 2011.CXC törvény 
végrehajtásáról szóló 229/2012. ( VIII. 29.) Korm. rendelet III. fejezetében foglaltak alapján. 
 
A 2018/2019. tanévben iskolánk 1 főre vetített költsége 366.900,- Ft, amely az alábbiakból tevődik össze:  
 

1. Tanulói létszám/intézmény (fő) 
 

2. Működési célú kiadások: 
- személyi juttatások (törvény szerinti illetmények, munkabérek, megbízási díjak, óradíjak) 
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
- dologi kiadások (üzemeltetési, oktatási, szolgáltatási kiadások, egyéb szolgáltatások, szakmai 

anyagok) 
 

A 2018/2019-es tanévben érvényes térítési díjak tanuló/félév 

tanulmányi átlag 18 év alatti tanuló 18 és 22 év közötti tanuló 

4,51- 23.375,- Ft 32.765,- Ft 

4,01-4,5 24.750,- Ft 34.695,- Ft 

4,0 és ez alatt, új tanuló 27.500,- Ft 38.550,- Ft 

 
A térítési díj kedvezményre jogosultak körét a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 

229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdés. 9. pontja, 35.§ (1) b.) és c) pontjai, valamint a 36. § (1) 

bekezdés. a.) pontja és (2) bekezdés szabályozza. Kedvezményre jogosultak: a hátrányos helyzetűek, halmozottan 

hátrányos helyzetűek, a testi, érzékszervi, középsúlyos vagy enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista 

tanulók.  A kedvezmény megállapításáról szóló jogerős határozat bemutatása feltétele a tanulónak járó 

kedvezmény igénybevételének. A térítési díj fizetési kedvezmény addig az időpontig jár, ameddig a 

kedvezményre való jogosultságot megalapozó helyzet fennáll. 

Az éves térítési díjat évente két részletben kell megfizetni, a határidő pontos betartásával. A határidőket az adott 
tanítási évben hatályos fenntartói rendelet tartalmazza.  

 
Az oktatási rend: 

– heti 2 x 30 perc egyéni hangszeres óra 
 – heti 2 x 45 perc csoportos szolfézs óra 

 
A szülőnek kötelessége tájékoztatni az iskolát a gyermeke hiányzásáról. 
Legtöbb hangszer az iskolától néhány évig kölcsönözhető, átvételi elismervény ellenében, külön díj megfizetése 
nélkül. 

 
A szükséges tankönyveket (kottákat) és esetleges taneszközöket a szülőknek kell megvásárolni. 


