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A csoportos foglalkozásokon - az iskola adottságaitól függően - törekedni kell a 

távolságtartás szabályait betartva kialakítani a tanulók ülésrendjét.
Minden nap, folyamatosan Az adott intézményben Pedagógusok Szaktanárok/Intézményvezető

Maszkok, védőkesztyűk, fertőtlenítő és tisztító 

szerek

Minden intézményben javasolt a járvány tüneteit mutató növendék vagy pedagógus 

elkülönítésére szolgáló terem kialakítása. 
Minden nap, folyamatosan Az adott intézményben Intézményvezető Intézményvezető

Maszkok, védőkesztyűk, fertőtlenítő és tisztító 

szerek

A pedagógusok végezzék el a közös használatú hangszerek fertőtlenítését a zenei 

tanítási órák előtt, illetve közben. A saját hangszer fertőtlenítése a növendék feladata. 

Mindenki, szigorúan csak a saját hangszerén gyakorolhat, a hangszercsere nem 

megengedett.

A billentyűs tanszakon (zongora, orgona, csembaló) minden egyéni óra után 

(javasoljuk) a főtárgy tanároknak egyszer használatos antibakteriális törlőkendővel 

fertőtleníteni a klaviatúrát.

A fúvós tanszakokon (fa - és rézfúvós hangszerek, népi fúvós hangszerek, jazz 

fúvósok) kifejezetten kerüljük egymás hangszereinek megszólaltatását. Minden 

egyéni foglalkozás után javasoljuk fúvóka tisztító és fertőtlenítő spray használatát.   

A vonós tanszakon (hegedű, brácsa, cselló, nagybőgő, valamint népi vonósok), 

illetve az akkordikus valamint jazz tanszakon (gitár, jazz gitár, basszusgitár, ütő, 

hárfa, harmonika, cimbalom) kerüljük a növendékek hangszereinek használatát.

A vokális tanszak (magánének) a jazz ének és népi ének tanszakon javasoljuk a 

minimum 1,5 méteres távolság megtartását a tanár és a növendék között. 

Szükség szerint Az adott intézményben Pedagógusok, növendékek Szaktanárok/Intézményvezető

Kézmosó, fertőtlenítő szerek és papír kéztörlő, 

vagy nedves törlőkendő. Fontos, hogy 

Amennyiben a fertőtlenítő károsítaná hangszert 

vagy a közös használatú taneszközt a tanuló a 

hangszer- illetve taneszköz használat előtt és 

után kézfertőtlenítőt használjon vagy mosson 

kezet.

Közismereti órák közti szünetben a csoportos termekben elhelyezett zongorákat a 

tanulók ne használják.
Minden nap, folyamatosan Az adott intézményben Tanulók felügyeletét ellátó kollégák Intézményvezető,szaktanárok

Énekkari foglalkozások, koncertek szünetelnek. Csökkenteni kell a zenekari 

összpróbák számát és az hangszeres együttes vezetőjének döntése, beosztása alapján 

szólam, vagy részpróbákkal kell teljesíteni a nagy létszámú hangszeres együttesek 

próbáira kijelölt foglalkozásokat.(max. 12 fő) 

Foglalkozási rend szerint Az adott intézményben
Együtteseket vezető pedagógusok, 

szaktanárok
Intézményvezető

Maszkok, védőkesztyűk, fertőtlenítő és tisztító 

szerek

Egyéni hangszeres óra/ gyakorlás esetén egyszerre csak egy tanuló tartózkodjon a 

teremben. Egynél több tanuló csak kamarazene próba/gyakorlás okán, a 

távolságtartás szabályai szerint tartózkodhat egyszerre a termekben.

Minden nap, folyamatosan Az adott intézményben Tanulók
Az intézmény összes felnőtt 

munkatársa, pedagógusok

Osztály- és tanszaki,tagozati, főtárgyi hangverseny, valamint bármilyen rendezvény 

csak ellenőrzött zárt körben (pedagógus, tanulók kizárólag), a védőtávolság 

megtartásával, a helyiségek befogadókészségének korlátozásával tartható, kizárólag 

az iskolaközösség számára. A hangversenyről online közvetetítés biztosítását - igény 

és lehetőség szerint - biztosítani lehet a szülők, törvényes képviselők számára, zárt 

hozzáférésű rendszeren keresztül (pl. KRÉTA DKT modul). 

Tanszaki, tagozati, főtárgyi 

tervezés szerint, előre egyeztetett 

időpontban, vezetői engedéllyel

Az adott intézményben
A rendezvényért felelős munkatárs, 

szaktanár, főtárgy tanár

Intézményvezető, munkaközösség-

vezető

Az aktuálisan fellépő tanulókon kívül jelenlévők 

maszkot használjanak (6-8 éves korban lehet 

opcionális)

Az AMI telephelyek tekintetében intézmények és partnernerek megkeresése azzal 

kapcsolatban, hogy az intézményük milyen feltételek, előírások betartása mellett 

biztosítja az eddig rendelkezésre álló helyiség(ek) használatát az egyéni és csoportos 

foglalkozások megtartására. Tájékoztatás kiküldése, honlap aktualizálása azzal 

kapcsolatosan, hogy milyen biztonsági intézkedést kell betartani a személyes 

találkozás során az alapfokú művészeti iskolák épületében, illetve a helyiséget 

biztosító intézményekben. A külső helyszíneken tartott órák esetében az alapfokú 

művészeti iskoláknak a külső helyszín házirendjéhez szükséges alkalmazkodni.

A járványveszéllyel érintett 

időszakban

Az adott intézményben, 

telephelyeket biztosító 

intézményekben

Intézmény felelős vezetői Intézményvezető

A járványveszély fokozott fennállása idejére az intézmény vezetősége nem 

engedélyez semmiféle csoportos külső fellépést, versenyeken, minősítéseken (pl. 

kórus, zenekar) való részvételt az iskola tanulói számára.

A járványveszéllyel érintett 

időszakban
Az adott intézményben Intézmény felelős vezetői Intézményvezető

Tájékoztatás szülők, pedagógusok, tanulók, 

szervezőknek.

A csoportos foglalkozásokon különös tekintettel a dráma, néptánc és 

moderntánctanszakokra, a résztvevőknek olyan feladatok szükségesek, amelyek 

során biztosítható a megfelelő távolság tartása a tanulók között. Ennek megfelelően 

szükséges az adott foglalkozáshoz hozzárendelni a megfelelő méretű helyiséget is.

A járványveszéllyel érintett 

időszakban
Az adott intézményben Pedagógusok/intézményvezető Intézményvezető

Tájékoztatás szülők, pedagógusok, tanulók, 

szervezőknek.

AMI és

Művésze

ti 

Szakgim

názium

(zeneokt

atás)



Amennyiben szükséges, például a szolfézs órákon, az intézményvezető a tanulók 

között nagyobb védőtávolságot is elrendelhet, illetve javasolt a csoportosan 

llátogatott foglalkozások esetében törekedni arra, hogy a munkaszervezés során 

lehetőség szerint egy csoportba egy adott általános iskola tanulói kerüljenek, 

megelőzve ezzel a különféle intézmények tanulói közti keveredést. Amennyiben ez 

nem megvalósítható, a külsős növendékeket a tanteremben nagyobb távolságban kell 

elhelyezni a csoport többi tagjaitól.Számukra maszk viselése javasolt.

A járványveszéllyel érintett 

időszakban
Az adott intézményben Pedagógusok/intézményvezető Intézményvezető

Tájékoztatás szülők, pedagógusok, tanulók, 

szervezőknek.

A szolfézs órákon – a járványhelyzet fennállásáig - javasolt az általánosan használt 

módszertan átdolgozása. Az óravezetésben kerüljön előtérbe a zeneelmélet, a 

zenehallgatás, a dallam, - és ritmusírás. 

A járványveszéllyel érintett 

időszakban
Az adott intézményben Pedagógusok/intézményvezető

Intézményvezető, tanszakvezető, 

szaktanár

Az előképzősök esetében az összevont csoportokat, különösen, ahol óvodások is 

vannak a csoportban, átgondolni javasolt a keveredések elkerülése végett.

A járványveszéllyel érintett 

időszakban
Az adott intézményben Pedagógusok/intézményvezető Intézményvezető

Tájékoztatás szülők, pedagógusok, tanulók, 

szervezőknek.

Az első félévben a tanszaki koncertek és és vizsgák video vagy audio-vizuális 

felvételeken keresztül valósuljanak meg lehetőség szerint. Csökkenthető a feljátszott 

darabok száma és időtartama is. A kíséretet a korrepetítorok küldjék át jó előre a 

tanulóknak gyakorlás , felkészülés és a felvétel elkészítése céljából.

A járványveszéllyel érintett 

időszakban
Az adott intézményben Pedagógusok/intézményvezető

Intézményvezető, tanszakvezető, 

szaktanár

Tájékoztatás szülők, pedagógusok, tanulók, 

szervezőknek.

AMI és

Művésze

ti 

Szakgim

názium

(zeneokt

atás)


