KODÁLY ZOLTÁN MAGYAR KÓRUSISKOLA
ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI
ISKOLA ÉS SZAKGIMNÁZIUM
KÖZZÉTÉTELI LISTA
2018/19-es tanév
229/2012. Korm. r. 23 §
a) felvételi tájékoztató

Tájékoztató a

Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola
Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola
és Szakgimnázium
négy évfolyamos gimnáziumi osztályának felvételi eljárásáról
Az iskola
címe: 1015 Budapest Toldy Ferenc u. 28-30.
telefonszáma: (061) 212-7782
OM azonosítója: 035307
Telephelykód: 001
Tagozatkód: 001
Iskolánk a 2019/2020-as tanévben egy négy évfolyamos, kerettantervre épülő gimnáziumi osztályt
indít. Nyílt nap: 2018. november 7. szerda.

Azoknak a tanulóknak a jelentkezését fogadjuk el:
akik az előzetes zenei alkalmassági vizsgán megfeleltek és az egységes, központi írásbeli
felvételi vizsgát magyar nyelvből és matematikából megírták.
Az alkalmassági vizsga két részből áll: zenei meghallgatásból és szolfézs írásbeliből.

Szolfézs írásbelire az bocsátható, aki a zenei meghallgatáson megfelelt. A zenei meghallgatás
és a szolfézs írásbeli követelményei honlapunkon olvashatók.
A sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő
tanulók esetében szükséges a szakértői rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó
szakértői véleményének, valamint a speciális körülmények vagy eszközök igénylésére
vonatkozó kérelemnek a behozatala a zenei meghallgatásra, illetve csatolása a központi
írásbelire való jelentkezési laphoz. A kérelmet az igazgató bírálja el, a döntésről szóló
határozatot az írásbeli előtt eljuttatjuk a jelentkezőkhöz.
Azok az iskolánkba járó 8. osztályos tanulók, akik helyben kívánnak továbbtanulni, nem
vesznek részt a felvételi eljárásban. A 9. évfolyamon történő továbbhaladásukról a nevelőtestület hoz
döntést.

A felvételi pontszámokat a következők szerint állapítjuk meg
magyar nyelv központi írásbeli

max. 50 pont

matematika központi írásbeli

max. 50 pont

8. osztályos félévi tanulmányi átlag tízszerese

max. 50 pont

Összesen: 150 pont

A felvételi vizsgával kapcsolatos időpontok
A központi írásbeli felvételi vizsgára 2018. december 7-ig kell jelentkezni a TANULÓI
JELENTKEZÉSI LAP benyújtásával (letölthető: www.oktatas.hu ). Fontos, hogy a tanulói
jelentkezési lapot abba a vizsgát meghirdető középiskolába kell benyújtani, ahol a felvételiző az
írásbelit meg kívánja írni. A központi írásbeli vizsgát szervező középiskolák jegyzékét az OH 2018.
november 16-án közzéteszi a honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés/Középfokú felvételi
eljárás/Aktuális beiskolázási időszak (2018/2019. tanév) menüpontban.
A zenei szóbeli alkalmassági vizsga ideje: 2018. november 8 - 2019. január 22. között Sapszon
Ferenc művészeti vezetővel előzetesen egyeztetett időpontban
A szolfézs írásbeli alkalmassági vizsga ideje: 2019. január 23. szerda 14 óra
Pótló írásbeli alkalmassági vizsga ideje: 2019. január 30., szerda 14 óra

A központi írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2019. január 19. szombat 10 óra
Pótló írásbeli vizsga ideje: 2018. január 24., csütörtök 14 óra

A központi írásbeli feladatlapok időtartama tantárgyanként 45 perc, a két feladatlap kitöltés között 15
perc szünettel. Az írásbeli feladatok megoldása az írásbelit követő napon a
www.oktatas.hu honlapon megtekinthető.
A központi írásbeli dolgozatok megtekintése: 2019. január 24. csütörtök 8-16 óráig.
A szülő/gondviselő 2018. január 25-én, pénteken 16 óráig írásban kérvényezheti az igazgatótól a

pontozás felülvizsgálatát. Az igazgató január 31-én 15 óráig írásban válaszol a felülvizsgálati
kérelemre. A tanulók az írásbeli eredményekről szóló ÉRTÉKELŐ LAP-ot február 7-án 16 óráig
vehetik át.
A szolfézs írásbeli alkalmassági dolgozatok megtekintése: 2019. február 8. péntek 8-16 óráig.

A felvételi eljárással kapcsolatos időpontok, határidők
Az előzetes zenei alkalmassági vizsgára jelentkezni az iskolában Sapszon Ferenc művészeti
vezetőnél lehet személyesen vagy telefonon egész évben folyamatosan, de legkésőbb 2019. január
21-ig.
A felvételi eljárásba az általános iskolán keresztül kell jelentkezni 2019. február 18-ig a központi
JELENTKEZÉSI LAP-pal, amelyhez kérjük mellékelni az írásbeli eredményét igazoló
ÉRTÉKELŐ LAP fénymásolatát. A jelentkezési lapot az általános iskola tölti ki, és juttatja el
intézményünkbe. Kérjük, hogy a jelentkezési lapon jelezzék a választott első – haladó szintről induló –
idegen nyelvet (angol vagy német).
Az iskola 2019. március 18-ig közzéteszi honlapján (www.kzmk.hu) a felvételi rangsort, az
eredmények alapján sorba állítva a felvételizőket, megjelölve a felvehető és elutasított tanulókat.
Külön értesítést nem küldünk. 2019. március 21-én és 22-én lesz lehetőség a TANULÓI ADATLAP
módosítására az általános iskolában.

A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben kell részesíteni a
hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye az iskola székhelye, feladatellátási helye szerinti járás területén található, vagy
akinek különleges helyzete ezt indokolja.
A középiskolai felvételi szempontjából különleges helyzetűnek tekinthető tanulók:



az a tanuló, akinek a testvére az iskolával tanulói jogviszonyban áll;
az a tanuló, akinek testvére, szülője az iskolának diákja volt.

A Felvételi Központ (Educatio Kht. Közoktatási Információs Iroda, 9001 Győr Pf. 681.) csak a
felvehetőnek minősített tanulókból jelöli ki a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Általános Iskola,
Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnáziumba felvetteket, a jelentkezési lapon
megjelölt sorrend és a többi iskola döntését figyelembe véve.
A Felvételi Központ értesítése (2019. április 23.) után írásban értesítjük a tanulókat és általános
iskolájukat a felvételi eredményről.
Budapest, 2018. október 15.
Friedrich Attila
igazgató

b) a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok,
csoportok száma
Beiratkozás:



1. osztályba: fenntartó által meghatározott időpontban
2-12., 1/13-2/15. osztályokba: 2019. június 21.

Fenntartó által engedélyezett osztályok száma: 15 (1-12., 1/13-2/15., évfolyamonként 1)
c) köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb
díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá
tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó
által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is,
A zeneiskolai térítési díj és a tandíj mértékét a fenntartó a 229/2012 (VIII. 28.)
kormányrendelet 34-35. § alapján állapítja meg. A Közép-Budai Tankerületi Központ
vezetője által kiadott, 2/2018. (07.17.) sz. szabályzat szerint történik a térítési díj és a tandíj
összegének beszedése. A díjfizetés alapjául a zeneiskolai tárgyak tanév végi átlageredménye
szolgál. Az I. félévben október 15-e, a II. félévben március 15-e a befizetés határideje.
Kérelemre a megállapított térítési, illetve tandíjat a szociálisan rászoruló családok esetében az
intézmény igazgatója mérsékelheti. Az egyéni kérelmeket az intézmény igazgatója egyedileg
bírálja el. A hátrányos helyzetű tanulók eleve mentességet kapnak. Mentességet viszont csak
azok kaphatnak, akiknek a határozata a befizetési határidő napján is érvényes.
A díjakat a befizetésre kijelölt napokon személyesen az iskolában vagy átutalással kell
befizetni a megadott határidőig. A befizetett díj csak akkor téríthető vissza, ha a tanuló a
zeneiskolai tanulmányok megkezdése előtt írásban visszavonja beiratkozási szándékát.
Ha a tanuló több alapfokú művészetoktatási intézménybe is jár, akkor a szülőnek írásban kell
nyilatkoznia arról, hogy melyik iskolában milyen tanszakon vesz részt művészeti képzésben
térítési díj fizetése mellett.
Az étkezési térítési díj befizetése a honlapon közzétett időpontokban történik.
ebédbefizetés rendje a honlapon olvasható. http://kzmk.hu/?page_id=527

Az

Az ebédelés órarendi beosztás szerint a Donáti utcai kollégium ebédlőjében, tanári felügyelet
mellett történik. A gimnazisták a tanév elején kihirdetett rend szerint tanári felügyelet mellett,
vagy önállóan mehetnek ebédelni
e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján
a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai


Nyitvatartás

Az iskola szorgalmi időszakban hétfőtől péntekig 7 órától 19 óráig, hétvégén a
foglalkozások függvényében tart nyitva. Ez az időtartam az éves munkarend szerint változhat.
Tanítási napokon 7 – 18 óráig folyamatos tanári ügyelet van. Heti pihenőnapon és
munkaszüneti napon csak az igazgató tudtával és külön engedélyével lehet az iskolában
tartózkodni. Iskolai rendezvények esetén a nyitva tartás rendjétől való eltérésre az igazgató
ad engedélyt. Az iskola nyitva tartásáról és a portai ügyeletről a gondnok gondoskodik.
A reggeli tanári ügyelet: 7:30-tól 8 óráig, a délutáni 17–18 óráig tart. Az óraközi szünetekben
a folyosókon, ill. az udvaron, valamint az ebédeltetés ideje alatt az ebédlőben tanári ügyelet
működik. Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott épületrészben a házirend alapján a tanulók
magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi szabályok
betartását ellenőrizni. A hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 8 és 1530
óra között. Az iskola a tanítási szünetekben az ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti
időn kívül csak a beosztásuk szerint munkát végzők tartózkodhatnak az épületben. A nyári
tanítási szünet ügyeleti rendjét az igazgató tanévenként határozza meg.


Rendezvények, események

Megemlékezéseket tartottunk az aradi vértanúkról, az 1956-os forradalomról, a holocaust és
a kommunizmus áldozatairól, az 1848-as forradalomról és a Nemzeti Összetartozás Napján.
Május 31-én közreműködtünk a Fővárosi Önkormányzat által a Nemzeti Összetartozás
Napja alkalmából szervezett központi ünnepségen. Szalagavató bálunkat idén is a Móricz
Zsigmond Gimnáziumban tartottuk. Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy befogadtak
bennünket. Az I. kerületi iskolák hagyományos, a Budapesti Egyetemi Katolikus
Gimnáziummal közösen rendezett szavalóversenyét idén is megszerveztük. 2018 áprilisában
jubileumi "Ki mit tud?" versenyt szerveztünk iskolánk fennállásának 30. évfordulója
alkalmából. Több karácsonyi ünnepségen is közreműködtünk. A fiúkórus az angolszász
közösség Carol Service ünnepségén énekelt.
A Kodály-napokat március 13-14-én rendeztük. Köszönet minden programot szervező
kolléga munkájáért. Emlékezetes még a farsang alkalmából bemutatott Dzsungel könyve c.
musical, illetve júniusban a Kodály életét bemutató színpadi produkció. Karácsonyi
hangversenyt, tanszaki hangversenyeket, zeneiskolai koncerteket, Kodály plusz kortárs
koncertet szerveztek a kollégák. Havi rendszerességgel kórusaink a Mátyás templomban
végeztek szolgálatot, kétheti rendszerességgel került sor a "péntek déli énekszó"
koncertekre.
Egy sportnapot tartottunk a Margitszigeten, a tavaszit elmosta az eső. A Kodály-napokon
tanár-diákmérkőzéseket, kosárlabda, asztalitenisz bajnokságot szerveztünk. Ősszel és
tavasszal péntek délutánonként foci bajnokságot rendeztünk.
Az 1-12. osztályosok legalább három napos tanulmányi kiránduláson vettek részt év végén.
Ezen túl az osztályok év közben is kirándultak egy-egy szombaton. A 7. éa 11. osztályosok
Erdélyben kirándultak. A 7. osztályosok a Határtalanul pályázat keretében valósították meg
a határon túli kirándulást.
A Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola elnyerte a Magyar Művészetpedagógiai Értéktár
címet.

Kórusprogramok
szeptember 16. Mindszenty-zarándoklat, Máriaremete
szeptember 17. Bach és Lipcse, Székesfehérvár
szeptember 18. Mindennapos Éneklés Konferencia megnyitó
október 8. Jótékonysági hangverseny
október 10. Zeneakadémia
október 23. Ünnepi hangverseny, Mátyás-templom
november 9-11. Kodály-év, Iubilate leánykar koncertje Skopjéban
december 15. Carol Service
december 16. Kodály 135 születésnapi hangverseny, Zeneakadémia
december 18. Karácsonyi hangverseny
december 20. „Kapj rá!” flashmob
december 23., 27. Diótörő, MÜPA
február 14. Házasság hete nyitórendezvény
április 6-8. salzburgi kórusút
április 21. Jubileumi hangverseny
május 4-13. Watou-i Nemzetközi Gregorián Fesztivál
május 31. Nemzeti Összetartozás Napja - Fővárosi Önkormányzat
június 21. Bernstein Kaddish szmfónia aNemzeti Filharmonikusokkal
Partnerkapcsolat a Regensburger Domspatzen Kórusiskolával: zenei szeptember 29-okt.2.,
természettudományos projekt április 14-18., június 23-27.
A jelentősebb rendezvények, események időpontjait a honlapról is elérhet google naptár
tartalmazza. http://kzmk.hu/?page_id=1106
g) a szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program
A kzmk.hu honlapra feltöltve http://kzmk.hu/?page_id=518

h) az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző
évfolyamok száma
2 előképző, 6 alapfokú (rövid tanszakokon 4) és 4 továbbképző évfolyam
i)

művészeti áganként a csoportok száma, csoportok tanulói létszáma

Csoportok száma a 2018-2019. tanévben: 62
Létszámok a 2018-2019. tanévben:

Megnevezés

Létszám

Exultate kórus

73

Gaudete kórus

50

Jubilate kórus

58

Laudate kórus

66

szolfézs 1/1

11

szolfézs 1/2

10

szolfézs 10/1

11

szolfézs 10/2

13

szolfézs 2/1

10

szolfézs 2/2

11

szolfézs 3/1

14

szolfézs 3/2

13

szolfézs 4/1

13

szolfézs 4/2

11

szolfézs 5/1

14

szolfézs 5/2

14

szolfézs 6/1

15

szolfézs 6/2

15

szolfézs 7/1

11

szolfézs 7/2

15

szolfézs 8/1

12

szolfézs 8/2

15

kamaraének 10/1

6

kamaraének 10/2

6

kamaraének 10/3

6

kamaraének 10/4

6

kamaraének 11/1

6

kamaraének 11/2

6

kamaraének 11/3

6

kamaraének 12/1

13

kamaraének 12/2

6

kamaraének 7/1

5

kamaraének 7/2

5

kamaraének 7/3

5

kamaraének 7/4

6

kamaraének 7/5

4

kamaraének 8/1

6

kamaraének 8/2

4

kamaraének 8/3

6

kamaraének 8/4

5

kamaraének 8/5

5

kamaraének 9/1

5

kamaraének 9/2

5

kamaraének 9/3

4

magánének 1/A

7

magánének 1/B

7

magánének 1/C

7

magánének 2/A

5

magánének 2/B

5

magánének 2/C

5

magánének 2/D

6

magánének 3/A

6

magánének 3/B

7

magánének 3/C

4

magánének 3/D

6

magánének 3/E

4

magánének 4/A

6

magánének 4/B

6

magánének 4/C

6

magánének 4/D

5

zenekar

15

j) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és
szakképzettségét,
http://kzmk.hu/wp-content/uploads/2018/10/pedagogus_kepesitesek_2018-1.pdf
k) a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai
végzettségét és szakképzettségét,
Név
dr. Frigyesi Miklós
Gönczöl Péter
Kerekes Katalin
Réti Katalin
Somorjainé
Kuzniarski Ildikó

Munkakör
pedagógiai
asszisztens
rendszergazda
iskolatitkár
pedagógiai
asszisztens
hangszerkarbantartó

Végzettség
matematika-fizika szakos
középiskolai tanár
mérnök-informatikus
érettségi

1
1
0,5

pedagógiai asszisztens

1

közoktatási asszisztens

Létszám: 5
l) az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit
OKM 2017

Státusz
0,5

Intézményi szinten az eredményeink matematikából és szövegértésből egyaránt, minden
évfolyamon szignifikánsan jobbak az országos eredményeknél. Az OKM adatai alapján
azonosíthatók az olyan iskolák is, amelyek jobb eredményt érnek el, mint az tanulóik korábbi
eredményei alapján várható volna, azaz az átlagosnál nagyobb az ott folyó pedagógiai munka
fejlesztő hatása. Az Oktatási Hivatal célja, hogy felhívja a figyelmet a magyar pedagógiai
gyakorlat kiemelkedő teljesítményeire. 2017-ben a 8. évfolyamos matematika eredmények
alapján megállapították, hogy az átlagosnál nagyobb mértékben fejlesztjük tanulóik
képességeit. A legjobbiskola.hu összesítése alapján iskolánk 42. helyen végzett a 100 legjobb
általános iskola listáján. Az összeállításnál a matematikai és szövegértés eredményeket
kombinálva vették figyelembe. A legutolsó mérések eredményei mellett a korábbi éveket is
nézték a matematikai modell kialakításakor, így biztosítva a stabilabb értékelést.

MaTalent3
A 4. osztályból 15 tanuló vett részt az elektronikus alapon működtetett mérőeszközök
alkalmazásával történő diagnosztikus készség és képességmérésben a matematikából.
Értékelés:


felső 1% 741 pont vagy e felett teljesített: átütő tehetségfejlődésű tanuló,


felső 6 % 662 pont vagy e felett teljesített: kiemelkedő tehetségfejlődésű tanuló,
nálunk 2 tanuló érte el,


felső 25 % 568 pont vagy e felett teljesített: tehetségígéret, nálunk 5 tanuló érte el.

A 15 tanuló közül tehát 7 tanuló kiemelkedő eredményt ért el. A legjobb eredményű tanulónk
729,79 ponttal majdnem eléri az átütő tehetségfejlődésű tanuló pontszámát.
Országos nyelvi mérés
Nálunk a 49 vizsgázó közül 43 megfelelt (60%-os vagy afeletti eredmény), ami a tanulók 88
%-át jelenti. Ahol a tanulók min. 80%-a megfelelt, azok a nyelvi mérésen kiemelkedő
teljesítményű iskolák. Említésre méltó, hogy a 8. oszt. németes csoport 100%-a megfelelt.
NETFIT
Megállapíthatjuk, hogy tanulóink meghatározó többsége az egészségzónába tartozik.
Testtömeg index: 90% Testzsír: 94% Állóképességi ingafutás: 93% Ütemezett hasizom:
100% Törzsemelés: 82% Ütemezett fekvőtámasz: 87% Kézi szórítóerő: 84% Helyből
távolugrás: 95% Hajlékonysági: 83%
Vannak kiugróan jó eredményeink is. A lányok eredménye jobb a fiúkénál.
Meggyőződésünk, hogy ennek a jó eredménynek a hátterében az a tudatos fejlesztő munka áll
m) a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
Évfolyamismétlő tanulók száma: 2 fő
A tanév során megszűnt vagy megszüntetett összes tanulói jogviszony száma: 6 fő

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma: 1 fő (általános iskolában, közepes
teljesítmény alatt)
n) középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei
Az érettségiző osztály érettségi átlageredményeinek átlaga: 4,34
o) a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége
Pedagógiai program 13-14. old.
p) a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
Hétvégi házi feladatok: Pedagógiai program 45-46. old.
Iskolai dolgozatok: Szervezeti és működési szabályzat 20. old.
q) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a
tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje
Pedagógiai program 23-25. old.
r) az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát.
Az iskolai osztályok száma: 15
osztály

létszám

1.

21

2.

21

3.

27

4.

24

5.

28

6.

30

7.

26

8.

27

9.

18

10.

25

11.

24

12.

19
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