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Iskolánk közel 800 fős növendéklétszámával Pécs zenei életében jelentős szerepet 

tölt be. 

Célunk: a zenei műveltség gazdagítása és zeneszerető ifjúság nevelése. 

 

Kiket várunk intézményünkbe? 
Az első és második osztályos általános iskolásokat – elsősorban szolfézs 

előképzőbe. Részükre a hangszeres oktatást abban az esetben tudjuk 

biztosítani, ha van hely a választott hangszeres tanszakon. 

A 3. osztályosok és a náluk idősebbek az elméleti oktatással párhuzamosan 

megkezdhetik hangszeres tanulmányaikat. 
 

Választható hangszerek 
Hegedű, brácsa, gordonka, nagybőgő, gitár, zongora, orgona, harmonika, 

furulya, fuvola, oboa, klarinét, fagott, szaxofon, trombita, kürt, harsona, 

tuba, ütő, magánének. Az alapfokú zongora, és trombita évfolyamok 

sikeres teljesítése után a jazz-zongora, és a jazz-trombita is választható.  

Előképzőben: heti 2 szolfézs óra (2 x 45 perc). 

Harmadik évfolyamtól: 2 hangszeres foglalkozás (2 x 30 perc), 2 szolfézs 

óra (2 x 45 perc). 

Magasabb évfolyamoknál kötelezően választható tárgy: zenekar, 

zeneirodalom, zeneelmélet, kórus. 
 

Mit nyújt iskolánk? 
A tanulmányi idő alatt a növendékek olyan hangszeres tudásra tesznek 

szert, hogy iskolai szerepléseken, versenyeken, szólistaként, vagy 

együttesek tagjaiként jól megállják helyüket. 

A sikeres művészeti alapvizsga letétele után lehetőség nyílik zenei 

tanulmányok folytatására a továbbképző évfolyamokon, illetve a 

Művészeti Szakgimnáziumban, ahol zenei pályára készítik fel a tanulókat. 

 

A tanítás helye 
A tanítás a Zeneiskola Rákóczi út 68., és a Dr. Majorossy I. u. 13. számú 

épületeiben történik. 

Kihelyezett tagozataink:  

o VKI. Belvárosi Általános Iskola,  

o VKI. Mátyás Király Utcai Általános Iskola,  

o VKI. Mezőszél Utcai Általános Iskola, 

o VKI. Jókai Mór Általános Iskola 

 

Az oktatás költségei 
Térítési díj (tanulmányi eredménytől függően) félévenként (várhatóan): 

4.000 – 8.000 Ft 

A hátrányos és halmozottan hátrányos illetve a tartósan beteg 

gyermekek számára ingyenes az oktatás.  

A vonós és fúvós hangszereket tanulóinknak kölcsönözzük. Könyvtár- 

kottatár, fonotéka áll a növendékek rendelkezésére. 

 

A felvételi időpontja 
2017. március 9. csütörtök 16-18 óra között, a Rákóczi út 68 sz. alatti 

központi épületünkben. A felvételire készülni nem kell, ott csak 

alkalmassági vizsgálat történik. 

A felvételt nyert növendékek névsora április 21-től megtekinthető a 

Rákóczi úti épületünk hirdetőtábláján. 

A felvett növendékek beiratkozása: április 24-én hétfőn 8-16 óráig, 

április 25-én, kedden 9-17 óráig a Rákóczi úti épület irodájában. 

Szülői Munkaközösségi díj: 4.500.-Ft a hangszeresek számára, 3.500.-Ft 

szolfézs előképzősöknek. 

 

 

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐ GYERMEKET, AKI 

VÁLLALKOZIK A ZENETANULÁS SZÉP FELADATÁRA! 
www.zeneiskolapecs.hu 

 

http://www.zeneiskolapecs.hu/

