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A bejelentés tartalmi
kivonata
Bejelentő a Kodály Zoltán
Ének-zenei Általános Iskola,
Gimnázium és Zenei Alapfokú
Művészeti Iskola pedagógiai
programjának, valamint helyi
tantervének
az
iskola
házirendjével
való
ellentmondását, és az ehhez
kapcsolódó
átláthatatlan
gyakorlatot kifogásolja.

Státusz

Vizsgálat eredménye

lezárt

A KLIK Közép-Budai Tankerületi Központ (a továbbiakban: Tankerület) a beadványban
foglaltakat megvizsgálta és intézkedés megtételét nem tartotta indokoltnak. Az intézmény zenei
művészeti nevelést biztosító köznevelési intézmény, melynek keretében emelt szintű énekzeneoktatás történik. A kórusfoglalkozások az emeltszintű ének-zeneoktatás részét képezik, így az
az ének-zene tantárgy részeként, mint órarendi tanítási óra megjelenik.
Bejelentő a beadványát kiegészítette, melyre a Tankerület további tájékoztatást adott. Az
Intézmény ének-zenei profilú, és egyben a Magyar Rádió Gyermekkórusának országosan elismert
kórusiskolája, típusát tekintve ún. többcélú összetett - nappali rendszerű 8 évfolyamos általános
iskolai nevelés-oktatást, négy/öt évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatást és alapfokú
művészetoktatást folytató - iskola. Mind az általános iskolai (évfolyamonként mindkét párhuzamos
osztály), mind a gimnáziumi tagozatán - a hatályos Nemzeti Alaptanterv alapján - emelt óraszámú
ének-zenei képzést folytat, aminek része a kórusfoglalkozás is. A „saját” zeneiskola (AMI)
programja is tartalmazza a kórusfoglalkozásokat, a hangszeres oktatás mellett, így valósítja meg
intézményi szinten a speciális, komplex zenei képzést. A kórusfoglalkozások az intézményben
jelenleg felmenő rendszerben, egymásra épülő három kórus működésének elengedhetetlen elemei.
Az intézmény jelenleg érvényes, jóváhagyott Pedagógiai Programjában szerepel, hogy a 3-12.
évfolyamos tanítványok részt vesznek a kórusfoglalkozásokon, a kórusmunka szerves része az
intézmény ének-zenei programjának, az iskolába ennek ismeretében történik a jelentkezés.
Minden tanuló az életkorának megfelelő kórus munkájában vesz részt, ez az intézmény
programjának fő vezérelve. Ezt valósítja meg az iskola ének-zene helyi tanterve, és ehhez
kapcsolódik a házirendi szabályozás.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 105.§ (4) bekezdés szerint „az
összesített iskolai órarend tartalmazza a tanórai és az egyéb foglalkozások időpontját”, azaz az
Intézmény esetében a kórusfoglalkozások időpontját is. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 46.§ (1) a) bekezdése szerint a „tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező és a
választott, továbbá általános iskolában a tizenhat óráig tartó egyéb foglalkozásokon és szakmai
gyakorlatokon”, ennél fogva az azokról való távolmaradást igazolnia kell. Erről rendelkezik az
EMMI rendelet 51. § (2) bekezdése, miszerint, ha „a gyermek az óvodai foglalkozásról, a tanuló a
tanítási óráról és egyéb foglalkozásról, valamint a kollégiumi foglalkozásról távol marad,
mulasztását igazolnia kell”. Ezzel összhangban áll az Intézmény vonatkozó házirendi része. A
Tankerület továbbra is fenntartotta az álláspontját a tekintetben, hogy az érintett intézményi
alapdokumentumok kifogásolt pontjai vonatkozásában intézkedés megtételét nem tartja
indokoltnak.

