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Előzetesen tárgyalja:
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:

dr. Horváth Péter s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

A döntéshez egyszerű többség szükséges.
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen

Az előterjesztés rövid tartalma:
A 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet értelmében az alapfokú művészetoktatási intézményeknek módosítaniuk kell
pedagógiai programjukat. A Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola és AMI új Pedagógiai programot készített a
jogszabályváltozásnak megfelelően.
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POLGÁRMESTERI HIVATALA
Oktatási, Kulturális és Sport Iroda
Ikt. sz.: Kp/38567/2011/IV.
Tárgy: Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola
és AMI új Pedagógiai programjának
elfogadása
Ügyintéző: Garamvölgyiné Mérei Judit
Tisztelt Bizottság!
A 3/2011. (I. 26.) sz. NEFMI rendelettel módosított 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet értelmében az
alapfokú művészetoktatási intézményeknek (továbbiakban AMI) módosítaniuk kell pedagógiai
programjukat. A változtatások érintik a (tan)szakok felosztását, az óraterveket, valamint a
korrepetíciós időt, mely módosítások az intézmény új dokumentumában kerültek rögzítésre. A
Zeneiskola Pedagógiai programjának változása oly mértékű, hogy az OKSB 136/2008. (VIII. 26.) sz.
határozatával elfogadott régi Pedagógiai programjuk visszavonását, és egyidejűleg új elfogadását
kérték.
Az intézmény Pedagógiai programját független művészetoktatási szakértő, Lebanov József (szakértői
ig. sz.: SZ024112), törvényességi, szakmai, tartalmi, eljárási szempontok figyelembe vételével
megvizsgálta, és fenntartói jóváhagyásra megfelelőnek találta. Az új Pedagógiai programot a
tantestület 2011. május 17-i értekezletén fogadta el, továbbá a szülői munkaközösség is hozzájárult a
bevezetéséhez. Az igazgató úr nyilatkozata szerint az intézményben diákönkormányzat nem működik.
Az új Pedagógiai program jóváhagyása pénzügyi többletköltséggel nem jár. Az intézmény rendelkezik
a Pedagógiai programban felsorolt oktató-nevelő munkát segítő eszközökkel, felszerelésekkel, melyről
az intézmény vezetője nyilatkozott.
A szakértői vélemény alapján a Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola és AMI új Pedagógiai programja
megfelel a szakmai és törvényességi elvárásoknak, tehát javaslom a dokumentum fenntartói
jóváhagyását.
Budapest, 2011. augusztus 15.
Mellékletek:
1. sz. Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola és AMI új Pedagógiai Programja
2. sz. Szakértői vélemény a Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola és AMI új Pedagógiai
Programjáról
3. sz. Igazgatói kérelem és nyilatkozat arról, hogy nem működik Diákönkormányzat az
intézményben
4. sz. Szülői munkaközösség nyilatkozata
5. sz. Jegyzőkönyv a tantestületi értekezletről
6. sz. Jelenléti ív a tantestületi értekezletről
7. sz. Igazgatói nyilatkozat arról, hogy az intézmény rendelkezik a végrehajtáshoz szükséges
eszközökkel
Borsa József s.k.
irodavezető

Határozati javaslat:

A Humán Ügyek Bizottsága:
1./ jóváhagyja a Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola és AMI új pedagógiai programját és
ezzel egyidejűleg az eddig érvényben lévő pedagógiai programot visszavonja.
2./ felkéri a Polgármestert a jóváhagyási záradékok aláírására.
Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY
Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Pedagógiai Programjáról és Helyi Tantervéről

Lebanov József
tanügy-igazgatási szakértő
szakértői igazolvány szám: SZ024112
2730 Albertirsa, Szentmártoni út 32/1
tel: 06703878899
e-mail: lebanov.jozsef@gmail.com

1. Megbízó:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata

2. A megbízás tárgya:
Közoktatási szakértői vélemény készítése a Megbízó fenntartásában működő
Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
módosított pedagógiai programjáról, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
44.§(1) alapján.
3. A szakértői véleményezés célja:
Az iskola módosított pedagógiai programja összhangban van-e a hatályos jogszabályi
előírásokkal, különös tekintettel a 3/2011. (I.26.) NEFMI rendelettel módosított
27/1998 (VI.10.) MKM rendelet előírásaira.
4. A szakértői vélemény kialakításához figyelembe vett jogszabályok:
-

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény;
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény végrehajtásáról szóló 20/1997
(II.13.) korm. rendelet;
A nevelési – oktatási intézmények működéséről szóló 11/1997. (VI.8.) MKM
rendelet;
A 27/1998 (VI.10.) MKM rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és
tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról;
a közoktatási szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás
feltételeiről szóló 38/2009. (XII.29.) OKM rendelet.

5. A szakértői vélemény elkészítéséhez alkalmazott módszerek:
-

Az elektronikus formában megküldött pedagógiai program és alapító okirat
elemzése;
A megküldött dokumentumok összevetése a hatályos jogszabályi előírásokkal.

6. Az intézmény adatai
Név: Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Székhely: 1092 Budapest, Köztelek u. 8.

Telephelyek
1098 Budapest, Epreserdő
u.10.
1092 Budapest, Erkel u. 10.
1091 Budapest, Hurok u. 9.
1094 Budapest, Liliom u. 15.
1098 Budapest, Napfény u. 4.
1097 Budapest, Óbester u. 9.
1096 Budapest, Thaly K. u.
38
1092 Budapest, Bakáts tér 12.
1095 Budapest, Mester u. 67.
1091 Budapest, Ifjúmunkás
u.1.
1091 Ifjúmunkás u. 13.
1095 Budapest, Mester u. 19.
1093 Budapest, Lónyay u.
4/c.8.

„Epres” Óvoda
„Kicsi bocs” Óvoda
„Ugrifüles” Óvoda
„Liliom” Óvoda
„Napfény” Óvoda
„Csudafa” Óvoda
„Csicsergő” Óvoda
Bakáts téri Ének-Zenei Általános Iskola
József Attila Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
Kosztolányi Dezső Általános Iskola
Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános
Iskola
Molnár Ferenc Általános Iskola
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és
Gimnázium

1096 Budapest, Telepy u. 17.

Telepy Károly Testnevelés Szakosított Általános
Iskola és Gimnázium

1098 Budapest, Lobogó u. 1.

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

Fenntartó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Cím: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.
7. Intézménybe felvehető maximális tanulói létszám: 700 fő
8. Művészeti ágak, azon belül a tanszakok (főtárgyak), megnevezése
A 3/2011. (I.26.) NEFMI rendelettel módosított 27/1998, (VI.8.) MKM rendelet 2.
számú melléklete alapján, felmenő rendszerben a 2011/2012. tanévtől:
Fafúvós tanszak (tantárgyai: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott)
Rézfúvós tanszak (tantárgyai: trombita, kürt, harsona-tenorkürt-baritonkürt, tuba)
Akkordikus tanszak tantárgyai: gitár, ütő
Billentyűs tanszak (tantárgyai: zongora, orgona)
Vonós tanszak (tantárgyai: hegedű, brácsa, gordonka nagybőgő)
Vokális tanszak (tantárgya: magánének)
Zeneismeret tanszak (tantárgyai: szolfézs, zenetörténetzeneirodalom, zeneelmélet)
Kamarazene tanszak (tantárgyai: kamarazene)
9. Formai megfelelés

igen

nem

1. A program elfogadásáról szóló jegyzőkönyv
2. A programot a nevelőtestület elfogadta
3. A szülői szervezet véleménye rendelkezésre áll

x
x
x

A jegyzőkönyvek rendelkezésre állnak, azok szakszerűen lettek elkészítve.
10. Tartalmi megfelelés
Pedagógiai program megfelelőn tartalmazza:
– az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai
alapelveit, céljait, feladatait, eszközeit, eljárásait,
– egyes művészeti tevékenység oktatásának cél- és feladatrendszerét,
– a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat,
– a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat,
– a tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységet,
– a pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató
munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzékét,
– a szülő, a tanuló, a pedagógus együttműködésének
formáit, továbbfejlesztésének lehetőségeit;

igen

x
x
x
x
x
x
x

A helyi tanterv megfelelően tartalmazza:
– az egyes tanszakok általános fejlesztési követelményeit,
x
– az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyakat,
a kötelező és választható tanórai foglalkozásokat, valamint azok
óraszámait, a tanszakok, tantárgyak szakirányú feladatait,
követelményeit, az előírt tananyagot,
x
–
az oktatásban alkalmazható tankönyvek,
tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elveit,
x
–
az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeit,
x
– az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének
követelményeit és formáit, a tanuló szorgalma és teljesítménye
értékelésének, minősítésének formáját,
x
– a művészeti alapvizsga és a művészeti záróvizsga
követelményeit és témaköreit.
x
- A 27/1998 (VI.10.) MKM rendelet 1. számú mellékletében
foglaltaknak megfelelően tartalmazza a 2011/202-es tanévtől
kifutó rendszerben a képzés követelményeit és tantervi programját. x
- A 27/1998 (VI.10.) MKM rendelet 2. számú mellékletében
foglaltaknak megfelelően tartalmazza a 2011/202-es tanévtől
felmenő rendszerben a képzés követelményeit és tantervi programját.x

nem

11. Részletes értékelés
A szakértői vélemény készítése a Megbízó fenntartásában működő Ádám Jenő
Zeneiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény módosított pedagógiai
programjáról, a 3/2011 (I.26.) NEFMI rendelettel módosított 27/1998. (VI.10.) MKM
rendelet 2. számú mellékletében foglalt felmenő rendszerű képzés követelményeinek
történő megfelelés teljesülése tekintetében, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 44.§(1) alapján történt.
A 27/1998. (VI.8.) MKM rendelet módosítása alapján a tartalmi változások miatt az
oktatás a megújított helyi tanterv szerint történhet felmenő rendszerben a 2011/2012es tanévtől. Ennek megfelelően legfeljebb a 2026/2027.-es tanévig marad hatályban
(az önkéntes részvételen alapuló alapfokú művészetoktatásban) a tanulók előre nem
prognosztizálható részvétele miatt a korábbi helyi tanterv szerinti oktatás tartalma és
szervezési feladatai. A 2011/12-es tanévtől felmenő rendszerben vehetnek részt az új
tanulók a megújított szabályozás tartalmi és szervezési feladatainak megfelelően a
művészeti nevelés-oktatásban.
A dokumentum az alapító okirattal összhangban van.
A program felépítése áttekinthető, tartalmilag megfelel a jogszabályi előírásoknak és a
szakmai konvencióknak, pontosan követi az előírt feladatok rendszerét.
A dokumentum alapelvei és céljai összefüggő, koherens rendszert alkotnak, amelynek
középpontjában a tanuló személyisége, fejlődése és a tanuló érdekei állnak.
A pedagógiai programban megfogalmazott célok eszközök és módszerek egymásra
épülnek és kiegészítik egymást, ezáltal összefüggő rendszert alkotnak.
Az elvek, célok végrehajtása biztosíthatja a jogszerű és szakmailag színvonalas
működést.
A tanított tárgyak óratervei, óraszámai megfelelőek.
A kifutó rendszerű képzésben az egyes tanszakok, azon belül az egyes tantárgyak
fejlesztési követelményeit részletesen tartalmazza az Oktatási és Kulturális
Minisztérium felkérésére írt, a Romi Suli kiadó által kiadott alapfokú tanterveket
tartalmazó kiadvány, melyeket az iskola az oktató - nevelő munka során használni, az
abban foglaltakat alkalmazni kívánja. Külön értéke a dokumentumnak, hogy az egyes
központi tantárgyi programokhoz magas szakmai színvonalon megfogalmazott további
szakmai követelmények, módszerek, eljárások, feladatok, célok, didaktikai és
metodikai szempontrendszer került megfogalmazásra. A szakmai program
megvalósítása kiemelkedő eredmények realizálásának lehetőségét hordozza magában.
A felmenő rendszerű képzés követelményei és tantervi programja a 27/1998 (VI.10.)
MKM rendelt 2. számú mellékletének felhasználásával készült.
Új tantárgyként kerül bevezetésre a zeneismeret, mely a főtárgyhoz kapcsolódó
kötelezően választható, ill. választható tárgyként jelentkezik. Mivel ez nem főtárgyi
foglalkozás, így az iskola minősítését a tantárgy bevezetése nem érinti, továbbá a
fenntartó számára az eddigiekhez képest plusz anyagi terhet nem jelent, hiszen minden
tanulónak részt kell venni a főtárgyi foglalkozások mellett valamilyen kötelező, vagy
kötelezően választható tantárgy óráin.

12. Javaslat
Az Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai
Programját és Helyi Tantervét elfogadásra javaslom.

Albertirsa, 2011. augusztus 15.

Lebanov József
alapfokú művészetoktatási szakértő
szakértői igazolvány száma: SZ024112

