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A Kecskeméti Kodály Iskola szakgimnáziuma 

 

A szakgimnázium elsődleges célja, hogy felkészítse a tanulókat a zenei, illetve a 

néptáncművészeti továbbtanulásra. A középiskolánk a felvételi eredmények alapján több évtizede 

a legrangosabb iskolák közé tartozik a vegyes típusú középiskolák kategóriájában. 

Szakgimnáziumunk beiskolázási aránya évek óta 90% felett van, tanulóink elsősorban hazai, 

de sok esetben külföldi egyetemek zeneművészeti karain tanulnak tovább. 

A kecskeméti Kodály Iskolában 1981 óta működik zeneművészeti szakközépiskola, 2016 óta 

szakgimnázium elnevezéssel, mely 2009. szeptemberétől bővült ki néptáncművészeti 

tagozattal. 

Az iskolánkban történő szakgimnáziumi oktatás színvonalát jelzi az országos és nemzetközi 

versenyeken elért számtalan helyezés, valamint az a tény, hogy volt tanítványaink közül igen sokan 

ma már a hazai és nemzetközi zenei élet rangos szereplői. Művésztanáraink többsége rendszeresen 

koncertezik, így a személyes példa erejével tudnak hatni tanítványainkra. A főtárgy mellett kiemelt 

jelentőséggel bír a többi zenei tárgy oktatása is, melyeket ugyanazok a művésztanárok tanítják a 

hangszeres diákoknak, mint a szolfézs-zeneelmélet főtanszakosoknak, így minden növendékünk a 

legmagasabb fokú elméleti képzésben részesül. A korrepetíciót és a kötelező zongorát nagy 

gyakorlattal rendelkező kollégáink oktatják. 

1997-ben átadott épületünk ideális körülményeket biztosít mind a közismereti, mind a szakmai 

oktatáshoz. A nyelvi és zenei szaktantermekben történő oktatás a hatékonyabb tanulást szolgálják. 

Edzőtermünk, valamint sportudvarunk tanulóink mindennapi testedzésére biztosít lehetőséget. 

Szakszerűen felszerelt tánctermünk a táncoktatás és gyakorlás ideális helyszíne.  

Hangszerparkunk fejlesztéséért, megóvásáért sokat teszünk. Célunk, hogy tehetséges 

növendékeinknek megfelelő hangszert tudjunk biztosítani középiskolai tanulmányaik idejére. 

Növendékeink gyakorlásának megszervezésére mintegy 80 tanterem áll rendelkezésünkre. Ennek 

köszönhetően minden tanítványunk ideális körülmények között fejlesztheti tudását. Nem 

kecskeméti tanulóink kollégiumi elhelyezését az iskolához közeli városi kollégiumokban tudjuk 

megoldani. 

 

 

 



 2 

Miért jó itt diáknak lenni?  

A kiváló szaktanárok mellett 

- kiemelkedően jó hangszerellátottság 

- szervezett gyakorlási lehetőség 

- rendszeres fellépési lehetőség az iskola koncerttermében, valamint 

városi rendezvényeken 

- színes diákélet: gólyabál, iskolanap, szalagavató, Kodály-

születésnap, Violin Maraton országos futóverseny a zeneművészeti 

szakgimnázium diákjainak támogatására, érettségiző diákok 

búcsúhangversenye, drámanap (ezeket lehetne képekkel, videókkal 

illusztrálni) 

- kollégiumi lehetőség 

- pályázati lehetőségek zenei versenyeken és kurzusokon való 

részvételre, valamint hangszervásárlásra A Kecskeméti Kodály 

Iskoláért Alapítvány és a Violin Maraton Alapítvány meghirdetett 

pályázatain. Ezek az alapítványok kifejezetten iskolánk diákjainak 

számára nyújtanak támogatást. 

- színes zenei élet: A diákok rendszeresen hallhatják tanáraik fellépést 

iskolai és városi rendezvényeken, részesei lehetnek a Kecskeméti 

Szimfonikus Zenekar hangversenyeinek, megismerhetik Kecskemét 

színes és sokoldalú kóruséletét, valamint számos hazai és külföldi 

nemzetközi rangú szólista és együttes játékát élvezhetik. 

Az iskola együttesei:  A szakgimnáziumi oktatás részét képezi a kóruséneklés, a zenekari 

     játék és a kamarazenélés, melynek kereteit a Kodály Iskola zenekara, 

    a Kodály leánykar, és a tanévenként újra szerveződő kisebb létszámú 

    kamaraegyüttesek adják.  

 


