FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ
1. Képzésünk
Iskolánkban 5 éves képzés keretében humánorientált, érettségire való felkészítés folyik a
9-12. évfolyamon. Ezzel párhuzamosan a felsőoktatásra felkészítő, középfokú
zeneművészeti képzés folyik, amely az érettségit követő 13. évfolyam végén szakmai
képesítő vizsgával zárul és középfokú szakképesítést ad.
Kiket várunk?
Várjuk iskolánkba azokat, akik a zenével aktívan - zenészként - kívánnak foglalkozni, és
vállalják, hogy szabadidejük jó részét gyakorlással töltik. Őket zeneművészeti főiskolákra,
egyetemekre készítjük fel.
Várjuk azokat a tanulókat is, akik bár zenei tehetséggel vannak megáldva, még nem érzik
véglegesnek a zenei pálya iránti elkötelezettségüket. Azon leszünk, hogy a zenei pályát
megszeressék. Ha mégis pályamódosításra kényszerülnek, vagy egyszerűen
meggondolják magukat (amellett, hogy zeneközelben maradhatnak), személyre szóló
segítséggel felkészülhetnek nem zenei jellegű főiskolákra, egyetemekre (tanító- és
tanárképző főiskolákra, bölcsészettudományi karokra stb.)
Miért érdemes minket választani?
Ha bennünket választanak, olyan iskolába jönnek, amely rendelkezik a kis iskola
előnyeivel, a kisváros hangulatával, a zenei tanszakokon országosan, sőt nemzetközileg is
elismert művésztanárokkal. Továbbtanulási felvételi arányunk átlagosan 85-95% (kevés
olyan növendékünk volt, akit az érettségit vagy a szakmai képesítő vizsgát követően ne
vennének föl az ország egyetemeinek zeneművészeti karaira, főiskolákra, a
Zeneakadémiára, vagy más egyetemre.)
Kollégiumi elhelyezés:
A városban található kollégiumokban mind a fiúk, mind lányok részére elhelyezést
tudunk biztosítani.
NYÍLT NAPJAINK mellett honlapunkon és Facebook oldalunkon keresztül is
bemutatjuk iskolánkat.
www.pikethy.net
https://www.facebook.com/bartokpikethy/
Tanácsadás kérése, személyes kérdések és kérések esetén az érdeklődőket Pödör Eszter
intézményvezető-helyettes várja a 30/6465-236 számon, vagy az ighely.pikethy@zenevac.hu
címen. A szaktanárokkal való (esetleg online) kapcsolatfelvételt is koordináljuk. Kérjük
jelezzék igényeiket.
Cím: 2600 Vác, Konstantin tér 8.
Tel/fax:(27) 317-180
E-mail: ighely.pikethy@zenevac.hu
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Választható képzéseink és azok tagozatkódjai:
művészeti tanulmányi terület, szakgimnáziumban oktatható szakképesítések:

4021506 számú NÉPZENÉSZ II
6001 Tagozatkód népzenész népi énekes szakmairány
o

népi ének

6002 Tagozatkód népzenész húros-vonós szakmairányok
o

népi hegedű brácsa, bőgő, citera, tambura, tekerő, koboz, cimbalom

6003 Tagozatkód népzenész fafúvós szakmairány
o

népi furulya, duda, klarinét, tárogató

6004 Tagozatkód népzenész billentyűs szakmairány
o

népi harmonika

4021505 számú KLASSZIKUS ZENÉSZ II
5001 Tagozatkód klasszikus zenész billentyűs szakmairány
o

zongora, orgona, csembaló

5002 Tagozatkód klasszikus zenész húros-vonós szakmairány
o

hegedű, brácsa, gordonka, viola da gamba, nagybőgő, gitár, hárfa

5003 Tagozatkód klasszikus zenész magánénekes szakmairány
o

magánének

5004 Tagozatkód klasszikus zenész fafúvós szakmairány
o
o

fuvola, oboa, klarinét, fagott
blockflöte

5005 Tagozatkód klasszikus zenész rézfúvós szakmairány
o

trombita, kürt, harsona, tuba

5006 Tagozatkód klasszikus zenész- szolfézs-zeneelmélet szakmairány
o

szolfézs – zeneelmélet

5007 Tagozatkód klasszikus zenész ütős szakmairány
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4021504 számú JAZZ ZENÉSZ II
4001 Tagozatkód jazz zenész jazz énekes szakmairány
o

jazz-ének

4002 Tagozatkód jazz zenész fafúvós szakmairány
o

jazz-szaxofon

4003 Tagozatkód jazz zenész húros-vonós szakmairány
o

jazz-gitár, jazz-bőgő és basszusgitár

4004 Tagozatkód jazz zenész billentyűs szakmairány
o

jazz-zongora

4005 Tagozatkód jazz zenész ütő szakmairány
o

jazz-dob

KÉPZÉSI FORMÁK:
Párhuzamos képzés (=érettségire való felkészülés +szakképzés 9-12. évfolyamon, a 13.
szakképző évfolyam)
A fenti szakokat párhuzamos képzés keretében érettségire való felkészüléssel egyidejűleg
végezhetik felvételre kerülő növendékeink, a képzési idő összesen öt év.
Akik már más intézményben már középiskolai évfolyamon tanulnak, szintén
jelentkezhetnek iskolánkba. Évfolyambesorolásukról minden esetben egyedileg döntünk.
Iskolánkba érettségivel nem rendelkező tanuló csak szakmai képzésre nem jelentkezhet,
tehát más intézményben egyidejűleg közismereti tanulmányokat NEM lehet folytatni.
Érettségi utáni szakképzés (=érettségi bizonyítvánnyal, vagy idén érettségizőknek a 1314. évfolyamon)
Felhívjuk a figyelmet, hogy ez a képzés csak kellő számú jelentkező esetén indítható.
Megfelelő előképzettség esetén (a felvételi eredményének és a különbözeti vizsga
letételének megfelelően) mód van arra, hogy az V/13. évfolyamosokhoz csatlakozva
újonnan felvett növendékek is felkészülhessenek a felsőfokú felvételi vizsgára illetve a
szakmai vizsgára.
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Előfeltételek. Mit kell tennem?
Ahhoz, hogy valaki a Váci Bartók- Pikéthy Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola
AMI szakgimnáziumi osztályába sikeresen felvételizhessen, elsősorban zenei tehetségre,
illetve egy választott tanszakon (hangszer, ének, vagy elméleti tárgy) a zeneiskola utolsó
évfolyamának megfelelő szakmai tudásra van szükség. Mindezeket a képességeket,
készségeket iskolánk felvételi vizsga keretében méri.
Ugyanakkor a zeneiskolai bizonyítvány nem feltétel.
2. A felvételi eljárás menete
Jelentkezés
1. Felkészülés a felvételi vizsgára a felvételi követelmények figyelembevételével. Az egyes
tanszakok által megkövetelt tudásszintről informálnak az iskola honlapján,

a www.pikethy.net Felvételi követelmények oldalon.
2. Az adatgyűjtés megkönnyítése céljából iskolánk belső jelentkezési lapot
http://www.pikethy.net/pdf/jellap.pdf is rendszeresített, amelyet az iskola honlapjáról
lehet letölteni.

A jelentkezési laphoz a következő dokumentumokat kell csatolni:
kézzel írt szakmai önéletrajz
főtárgytanári értékelés
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szolfézstanári értékelés
Kérjük, hogy a belső jelentkezési lapot február 17. péntekig küldjék be iskolánknak a
2600 Vác, Kossuth tér 3. címre függetlenül az általános iskolai továbbtanulási lapoktól!!!
3. Tanácsadás kérése, személyes kérdések és kérések esetén az érdeklődőket Pödör Eszter
intézményvezető-helyettes
várja
a
30/6465-236
számon,
vagy
az
ighely.pikethy@zenevac.hu címen. A szaktanárokkal való (esetleg online)
kapcsolatfelvételt is koordináljuk. Kérjük, jelezzék igényeiket!
3. Iskolánk – a közismereti tárgyak tekintetében – NEM VÁRJA EL A KÖZPONTI
ÍRÁSBELI vizsgán való részvételt.
4. A tanulói adatlapok és jelentkezési lapok megküldésének határideje az általános
iskolában kihirdetett rend szerint zajlik. (február)
5. Mivel iskolánk művészeti képzést folytató intézmény, ezért zenei alkalmassági (felvételi)
vizsgákon való részvételt ír elő.
4. A felvételi vizsga:
A vizsgák helyszíne: 2600 Vác, Kossuth tér 3.
A vizsgák időbeosztásáról mindenki személyes írásbeli értesítést kap (email).
A szakok beosztása dátumok szerint:
Február 27. hétfő:
klasszikus zenész
fafúvós hangszerek: fuvola, klarinét, oboa
rézfúvós hangszerek: trombita, harsona, kürt, tuba
régizene: blockflöte
magánénekes
Február 28. kedd:
klasszikus zenész
vonós hangszerek: hegedű, brácsa, cselló, nagybőgő
régizene: gamba
jazz zenész
jazz-zongora, jazzgitár, jazzbasszusgitár, jazzbőgő, jazzdob, jazzének,
jazz szaxofon
Március 1. szerda:
Cím: 2600 Vác, Konstantin tér 8.
Tel/fax:(27) 317-180
E-mail: ighely.pikethy@zenevac.hu

Adószám: 15799658-2-41
Számlaszám: MÁK 10032000-00330699-00000000

www.pikethy.net

népzenész
népi hegedű, brácsa, nagybőgő, ének, cimbalom, citera, koboz,
tambura, furulya, duda, klarinét, tárogató
Március 2. csütörtök:
klasszikus zenész
zongora, orgona, gitár, ütő
régizene: csembaló
Pótfelvételi:
Aki bármilyen ok miatt nem tud részt venni a fenti időpontokban, azok számára a
maradék helyekre pótfelvételit tartunk minden szakon!
Időpontja:
Március 9. csütörtök
Erre az időpontra, de csakis erre előzetes bejelentkezés mindenképpen szükséges.
5. Szolfézs előkészítő foglalkozások
Előzetes bejelentkezés alapján ingyenes szolfézs felkészítőt tartunk péntek délutánonként.
Időpontok:
november 18, 25, december 2, 9, 16
január 13, 20, február 3, 10, 17, 24
6. A vizsga részletes követelményei
A szakképzés szerteágazó volta miatt az egyes hangszerek, szakok követelményei
eltérőek.
A részletes felvételi anyagok megtalálhatók a www.pikethy.net ; Felvételi követelmények
oldalon.
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7. A felvételizők teljesítményének értékelése








A felvételire jelentkező növendékek kiválasztása az alábbi szempontok szerint történik:
egészségügyi követelményeknek való megfelelés, pályaalkalmasság,
az adott hangszerhez rendelkezik-e a megfelelő élettani feltételekkel (ez a szakmai
alkalmasság vizsgálata során kiderül, adott esetben kizáró tényező lehet - szükség esetén
tanácsot adunk),
szakmai alkalmassági vizsga
o hangszeres (ének) főtárgy gyakorlati vizsga
o elméleti szóbeli és írásbeli vizsga
közismereti tanulmányi eredmények
o bizonyítvány, illetve a továbbtanulási lap 7. évvégi, 8. félévi, illetve a magyar,
matematika, 5-8. osztályos eredményei alapján.

Az értékelés arányai:
Az egészségügyi követelményeknek való nem megfelelés – kizáró tényező lehet. (Népi,
jazz és klasszikus magánének szakokon gégeszakorvosi szakvélemény szükséges!)
 szakmai alkalmassági vizsga: 75 %
 közismereti: 25 %


A felvételizők a fenti szempontok alapján pontszámokat kapnak.
A maximális pontszám 40 pont.
Összetevői:
Szakmai alkalmassági vizsga:
max.30 pont (Főtárgy: 20 pont + szolfézs 10 pont)
Közismereti eredmények:
10 pont (max.5 pont a 7-8. oszt átlaga alapján + max.5 pont az 5-8. osztályos matematika
és magyar osztályzatok átlaga alapján)
Speciális értékelési szabályok:
A sajátos nevelési igényű tanulót, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő tanulót - a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési
tanácsadó szakértői véleménye alapján - a gyakorlati képzés kivételével - az igazgató
mentesíti egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól. (A
dokumentumokat a felvételi vizsga előtt kérjük az anyaghoz csatolni!) Ennek
értelmében a felvételi pontszám meghatározásánál –amennyiben a fent említett okokból
nincs osztályzata a tanulónak valamilyen tárgyból –azt figyelembe vesszük, egyéni
elbírálás alapján más tárgy beszámításával a jelentkező kérése alapján. A tanuló részére –
Cím: 2600 Vác, Konstantin tér 8.
Tel/fax:(27) 317-180
E-mail: ighely.pikethy@zenevac.hu

Adószám: 15799658-2-41
Számlaszám: MÁK 10032000-00330699-00000000

www.pikethy.net

a törvény alapján-- a felvételi vizsgán hosszabb felkészülési idővel, az írásbelin az iskolai
tanulmányok során alkalmazott segédeszközzel, szükség esetén az írásbeli beszámoló
szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltásával
biztosítjuk.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szakképzés nagyarányú gyakorlati jellege miatt kérjük,
hogy az egyéni elbírálás és tanácsadás, mérlegelés érdekében előzetesen keressék meg az
iskolát, különösen a továbbtanulási esélyek biztosításának érdekében!
8. A felvételizők rangsorolásának módja
Az iskola a felvételi rangsort a fent ismertetett pontszámok alapján állapítja meg. Azonos
pontszámot elért tanulók esetén a rangsor elkészítésénél előnyben részesítjük a
halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye,
ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének, telephelyének településén
található, illetve akinek sajátos helyzete azt indokolja.
9. Adatvédelem:
A felvételizők eredményeit honlapunkon tesszük közzé név nélkül, tanulói azonosító
számukkal, illetve postán értesítjük ki.
Kérjük, hogy a tanulói azonosítót pontosan adják meg!
Vác, 2022. október 3.
Dr.Bednarik Anasztázia
intézményvezető
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