
 

KÖZZÉTÉTELI LISTA
 

 

Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény

végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi köznevelési intézmény a

lent megjelenő közzétételi adatokkal rendelkezik.

 

1. Intézmény adatai 

 

Ellátott feladatok:

-alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

-alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

-alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

-alapfokú művészetoktatás szín- és bábművészeti ágon

 

2. Fenntartó adatai 

 

3. Az intézmény működő feladatellátási helyei 
 

003 - Garabonciás A.M.I. Sajóhidvégi Telephelye (3576 Sajóhídvég, Táncsics M. utca 43)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás szín- és bábművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

 

004 - Garabonciás A.M.I. Bekecsi Telephelye (3903 Bekecs, Honvéd utca 79.)

063746
Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola
3526 Miskolc, Bulcsú utca 6

OM azonosító: 063746
Intézmény neve: Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola
Székhely címe: 3526 Miskolc, Bulcsú utca 6
Székhelyének megyéje: Borsod-Abaúj-Zemplén
Intézményvezető neve: Mészáros Béla
Telefonszáma: +36203407180
E-mail címe: garabonciasiskola@gmail.com

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2017.10.30.

Fenntartó: GARABONCIÁS ISKOLA Oktatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság

Fenntartó címe: 3526 Miskolc, Bulcsú utca 6
Fenntartó típusa: korlátolt felelősségű társaság
Képviselő neve: Mészáros Enikő
Telefonszáma: 20/523-8670
E-mail címe: garabonciasiskola@gmail.com
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Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás szín- és bábművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

 

006 - Garabonciás A.M.I. Tiszalúci Telephelye (3565 Tiszalúc, Hársfa utca 13.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás szín- és bábművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

 

008 - Garabonciás A.M.I. Sajószentpéteri Telephelye (3770 Sajószentpéter, Móra Ferenc utca 2.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás szín- és bábművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

 

009 - Garabonciás A.M.I. Kisgyőri Telephelye (3556 Kisgyőr, Dózsa György utca 26-27.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás szín- és bábművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

 

010 - Garabonciás A.M.I. Eötvös Tagintézménye (4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás szín- és bábművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

 

011 - Garabonciás A.M.I. Móra Telephelye (4400 Nyíregyháza, Fazekas J. tér 8.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás szín- és bábművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

 

024 - Garabonciás A.M.I. Komorói Telephelye (4622 Komoró, Petőfi Sándor utca 16.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás szín- és bábművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

 

025 - Garabonciás A.M.I. Tiszabezdédi Telephelye (4624 Tiszabezdéd, Kossuth Lajos utca 1.)

Ellátott feladatok:
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- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás szín- és bábművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

 

028 - Garabonciás A.M.I. Gyulaházi Telephelye (4545 Gyulaháza, Petőfi Sándor út 62.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás szín- és bábművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

 

029 - Garabonciás A.M.I. Arany Telephelye (4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 22.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás szín- és bábművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

 

030 - Garabonciás A.M.I. Napkor Telephelye (4552 Napkor, Kossuth út 59.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás szín- és bábművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

 

031 - Garabonciás A.M.I. Tuzséri Tagintézménye (4623 Tuzsér, Lónyay utca 1.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás szín- és bábművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

 

032 - Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola (3526 Miskolc, Bulcsú utca 6)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás szín- és bábművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

 

033 - Garabonciás A.M.I Bársony Telephely (3531 Miskolc, Bársony János út 27/A)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás szín- és bábművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

 

034 - Garabonciás A.M.I. Dr. Ámbédkar Miskolc Telephely (3532 Miskolc, Tátra út 2)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

3 /  15 



- alapfokú művészetoktatás szín- és bábművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

 

035 - Garabonciás A.M.I. Dr. Ámbédkar Sajókaza Telephely (3720 Sajókaza, Sólyom telep 7-9)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás szín- és bábművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

 

4. Intézmény statisztikai adatai 

 

Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint
2016-os statisztikai adatok alapján

Összes
feladatel

látási
helyek
száma

Gyermekek, tanulók nyitólétszáma Fő munkaviszony
keretében pedagógus

munkakörben
alkalmazottak

nyitóállománya

Sikeres
szakmai
vizsgát

Sikeres
érettségi
vizsgát

Osztályt
erem,

szaktant
erem/cso
portszob

a
összesen

Osztályo
k,

csoporto
k száma
összesen

Nem pedagógus
munkakörben

dolgozók
nyitólétszáma

Összesen ebből Összesen ebből
nők

tett
tanulók
száma

tett
tanulók
száma

Összese
n

ebből
nőkleányok gyógype

dagógiai
nevelésb

en,
oktatásb

an
résztvev

ők

felnőttok
tatásban
résztvev

ők

Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Általános iskola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakközépiskola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakiskola,
készségfejlesztő
iskola

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Gimnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakgimnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Fejlesztő nevelés -
oktatás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Összesen
(s01+s02+...+s07)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Alapfokú
művészetoktatás

20 1091 593 0 0 19 13 0 0 45 0,00 4 4

Kollégium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Logopédiai ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Nevelési tanácsadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakértői bizottsági
tevékenység

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Gyógypedagógiai
tanácsadás, korai
fejlesztés, oktatás és
gondozás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Fejlesztő nevelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Továbbtanulási,
pályaválasztási
tanácsadás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Konduktív
pedagógiai ellátás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Gyógytestnevelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Iskolapszichológiai,
óvodapszichológiai
ellátás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Kiemelten
tehetséges
gyermekek, tanulók
gondozása

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Pedagógiai-szakmai
szolgáltatások

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0
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Pedagógusok nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként - összesítő táblázat
2016-os statisztikai adatok alapján

Darabsz
ám

1-4.
évfolyam

on

5-8.
évfolya

mon
(ált.

iskolába
n,

gimnázi
umban)

Gimnázium, szakgimnázium 9-12.
évfolyamán, szakközépiskolában,
szakiskolában, készségfejlesztő

iskolában

Szakgimnázium
szakképző

évfolyamán
középiskolai

végzettséghez
kötött, illetve

2016 szeptember
1. előtti

szakközépiskola
szakképző

évfolyamán

Alapfok
ú

művész
etoktatá

sban

Kollégi
umban

Pedagóg
iai

szakszol
gálatnál

Fejleszt
ő

nevelés-
oktatásb

an

Összese
n

(o01+…
+o04+o
06+…+

o13)

közismereti
tárgyat tanít

szakmai
elméleti

szakmai
gyakorl

ati

elméleti gyakorl
ati

összese
n

ebből
szakköz
épiskola
két éves
érettségi

re
felkészít

ő évf.

tárgyat tárgyat

tanít tanít foglalkoztatott

Teljes
munkaidős

0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7

ebből nő 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5

Részmunkaidős 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12

ebből nő 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8

Óraadó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20

ebből nő 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12

Összesen
(s01+s03+s05)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0

ebből nő
(s02+s04+s06)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0
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Gyermekek, tanulók számának nyitóadatai
2016-os statisztikai adatok alapján

 

Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=063746

 

Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 
 

003 - Garabonciás A.M.I. Sajóhidvégi Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=063746&th=003
 

004 - Garabonciás A.M.I. Bekecsi Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=063746&th=004
 

006 - Garabonciás A.M.I. Tiszalúci Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=063746&th=006
 

008 - Garabonciás A.M.I. Sajószentpéteri Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=063746&th=008
 

Összesenb
ől lány Összesen Gyermekek, tanulók száma

eb
bő

l

leány

más településről bejáró

egész napos iskolai oktatásban részesül

váltakozó (de-du) oktatásban részesül

összevont osztályba járó

integráltan oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő

napközis tanuló

délutáni egyéb foglalkozáson résztvevő

évfolyamismétlő (s14+s15)

eb
bő

l leány

eredményesen végzett, de ismétel

évfolyamismétlésre utasított

magántanuló

ebből sajátos nevelési igényű

otthont nyújtó ellátásban részesülő

hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók

fe
la

da
t-

el
lá

tá
si

 h
el

y 
típ

us
t

 v
ál

to
tt

gimnáziumból jött

szakgimnáziumból jött

szakközépiskolából, szakiskolából, készségfejlesztő iskolából  jött

a 9. évfolyamosok közül a 8. évfolyamot az előző tanévben végezte

utolsó éves

egy idegen nyelvet tanulók száma

kettő idegen nyelvet tanulók száma

három vagy több idegen nyelvet tanulók száma

nyelvoktatásban nem részesül

nyelvoktatás alól felmentett

tandíjas

térítési díjas

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő

más településről bejáró hátrányos helyzetű gyermek, tanuló

más településről bejáró halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló

kezdő évfolyamos tanulók száma

kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók
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009 - Garabonciás A.M.I. Kisgyőri Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=063746&th=009
 

010 - Garabonciás A.M.I. Eötvös Tagintézménye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=063746&th=010
 

011 - Garabonciás A.M.I. Móra Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=063746&th=011
 

024 - Garabonciás A.M.I. Komorói Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=063746&th=024
 

025 - Garabonciás A.M.I. Tiszabezdédi Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=063746&th=025
 

028 - Garabonciás A.M.I. Gyulaházi Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=063746&th=028
 

029 - Garabonciás A.M.I. Arany Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=063746&th=029
 

030 - Garabonciás A.M.I. Napkor Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=063746&th=030
 

031 - Garabonciás A.M.I. Tuzséri Tagintézménye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=063746&th=031
 

032 - Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=063746&th=032
 

033 - Garabonciás A.M.I Bársony Telephely

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=063746&th=033
 

034 - Garabonciás A.M.I. Dr. Ámbédkar Miskolc Telephely

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=063746&th=034
 

035 - Garabonciás A.M.I. Dr. Ámbédkar Sajókaza Telephely

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=063746&th=035

 

5. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

A TANULÓK FELVÉTELE A MŰVÉSZETI OKTATÁS TANSZAKAIRA

 

?	Új tanuló felvétele a szükséges dokumentumok kitöltése és leadása után legkésőbb a szorgalmi idő utolsó napjáig lehetséges.

?	Pótfelvételi meghirdetésére a következő tanév első napját megelőzően egy héttel van lehetőség.

?	Új növendék tanév közbeni felvételére – külön kérelem alapján – különbözeti vizsga letétele után van lehetőség. A tanulók

osztályba sorolására - teljesítményük alapján - a vizsgabizottság tesz javaslatot. A főtárgy és a kötelezően választható tantárgy

osztályba sorolása eltérhet egymástól.
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

BEIRATKOZÁS

 

?	Általában május hó, de a tanévzárást megelőzően.
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https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=063746&th=032
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=063746&th=033
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=063746&th=034
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=063746&th=035


?	A növendékek jelentkezési lapot töltenek ki, mely tanulmányi szerződésként funkcionál.

?	A szülők minden tanév elején nyilatkozik arról, hogy gyermeke jár-e más művészeti iskolába.

?	A beiratkozásnál - az esetleges változások miatt - a személyi adatokat egyeztetni kell.

?	A jelentkezési lapok alapján a tanulói nyilvántartó táblázatot a nevelő készíti el, majd legkésőbb szeptember 15.-ig leadja az

iskolavezetés felé.
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

A CSOPORTBONTÁSOK ÉS AZ EGYÉB FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSÉNEK ELVEI

 

Iskolánkban a tanítás a törvényben rögzített létszámok mellett már eleve egyénileg, vagy kis csoportban zajlik.

A csoportok minimális, maximális és átlaglétszámát a Nkt. 4. melléklete határozza meg. A csoportra megállapított maximális

létszám a nevelési év, illetőleg a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá

függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele,

felvétele miatt indokolt.

 

A minimális létszámtól csak akkor lehet eltérni, ha azt a tanulói jogviszony nevelési, tanítási év közben történő megszűnése

indokolja.

 

Alapfokú Művészeti Iskola zeneművészeti ág:

Minimum: 8 fő

Maximum: 15 fő

Átlag: 8 fő

 

Alapfokú Művészeti Iskola táncművészeti ág:

Minimum: 10 fő

Maximum: 24 fő

Átlag: 18 fő

 

Alapfokú Művészeti Iskola képző- és iparművészeti ág:

Minimum: 8 fő

Maximum: 20 fő

Átlag: 10 fő

 

Alapfokú Művészeti Iskola báb- és színművészeti ág:

Minimum: 8 fő

Maximum: 20 fő

Átlag: 10 fő
 

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 mértéke, a

fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:

A TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS A TANDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA, BEFIZETÉSÉNEK MÓDJA, MENTESSÉGEK, EGYÉB

KEDVEZMÉNYEK

 

? A térítési díj és tandíj egy tanévre szólnak. A megállapított díjak befizetését támogató átvállalhatja.

? A térítési díjak kivetésére és visszaigazolására a „Szülői Nyilatkozat” vonatkozó szövegrésze szolgál.

? A fizetendő térítési díj és a tandíj mértékét az adott tanévre vonatkozóan a szabályzatban foglaltak alapján az intézmény

igazgatója határozat formájában állapítja meg a tanév megkezdésének időpontjáig.

? A tanulók a térítési díj és a tandíj összegét az adott félév utolsó napjáig kötelesek befizetni az intézmény felé.

? Az intézmény vezetője kérésre lehetőséget nyújthat a térítési díj és a tandíj választható havi megfizetésére.

? Az intézmény vezetője a térítési díj és tandíj megállapításával és megfizetésével kapcsolatos adatokról nyilvántartást vezet,

amit 5 évig megőriz. 

? A fizetendő térítési díj és a tandíj mértékéről szóló határozat ellen felülbírálati kérelem nyújtható be.
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A TÉRÍTÉSI DÍJ MÉRTÉKE

 

? A művészeti oktatásban részt vevő növendékek költségeinek az egy főre jutó hányada a 2017/2018-as tanévben: 65.000 Ft/év.

? A 18. és 22. életév betöltésének időpontját naptári évenként szeptember 1. dátummal vesszük figyelembe. 35. § (1) Az állami

szerv, az állami felsőoktatási intézmény, az önkormányzat és az önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési

intézményekben a térítési díj összege tanévenként, a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra

jutó hányadának

     ? öt-húsz százaléka a 34. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott esetben tizennyolc éven aluli tanulóknál,  

     ? tizenöt-negyven százaléka a 34. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben tizennyolc éven felüli, de huszonkettő

éven aluli tanulóknál

 

 

Az alábbi táblázat összefoglalva jeleníti meg a térítési díjat és a művészeti hozzájárulást a 18 év alatti növendékekre

vonatkozóan:

 

Művészeti ág	           Évfolyam	       Tanuló státusza	Térítési díj/félév	Művészeti hozzájárulás/félév	     Összesen fizetendő

összeg/félév

Zeneművészet	   Alapfok	            Hátrányos helyzetű	     0 Ft	                      5 000 Ft	                                    5 000 Ft

Zeneművészet	   Előképző	    Hátrányos helyzetű	     0 Ft	                      2 500 Ft	                                    2 500 Ft

Zeneművészet	   Alapfok	            Térítési díjas	      1 700 Ft	                      8 300 Ft	                                  10 000 Ft

Zeneművészet	   Előképző	    Térítési díjas	         850 Ft	                      4 150 Ft	                                    5 000 Ft

Egyéb művészeti ág   Alapfok	            Hátrányos helyzetű	     0 Ft	                      5 000 Ft	                                    5 000 Ft

Egyéb művészeti ág   Előképző	    Hátrányos helyzetű	     0 Ft	                      2 500 Ft	                                    2 500 Ft

Egyéb művészeti ág   Alapfok	            Térítési díjas	      1 700 Ft	                      8 300 Ft	                                  10 000 Ft

Egyéb művészeti ág   Előképző	    Térítési díjas	         850 Ft	                      4 150 Ft	                                    5 000 Ft

 

Az alábbi táblázat összefoglalva jeleníti meg a térítési díjat és a művészeti hozzájárulást a 18-22 év közötti növendékekre

vonatkozóan:

 

Művészeti ág	           Évfolyam	       Tanuló státusza	Térítési díj/félév	Művészeti hozzájárulás/félév	     Összesen fizetendő

összeg/félév

Zeneművészet	   Alapfok	            Hátrányos helyzetű	     0 Ft	                      5 000 Ft	                                    5 000 Ft

Zeneművészet	   Előképző	    Hátrányos helyzetű	     0 Ft	                      2 500 Ft	                                    2 500 Ft

Zeneművészet	   Alapfok	            Térítési díjas	      9 800 Ft	                         200 Ft	                                  10 000 Ft

Zeneművészet	   Előképző	    Térítési díjas	      4 900 Ft	                         100 Ft	                                    5 000 Ft

Egyéb művészeti ág   Alapfok	            Hátrányos helyzetű	     0 Ft	                      5 000 Ft	                                    5 000 Ft

Egyéb művészeti ág   Előképző	    Hátrányos helyzetű	     0 Ft	                      2 500 Ft	                                    2 500 Ft

Egyéb művészeti ág   Alapfok	            Térítési díjas	      9 800 Ft	                         200 Ft	                                  10 000 Ft

Egyéb művészeti ág   Előképző	    Térítési díjas	      4 900 Ft	                         100 Ft	                                    5 000 Ft

 

A TÉRÍTÉSI DÍJ MÉRSÉKLÉSE

 

A kedvezmények elbírálásához a szülők és gondviselők kérelmüket az intézmény igazgatójának adhatják be, aki a hatályos

térítési díj és tandíj szabályzat alapján köteles azt elbírálni, és erről az érintetteket tájékoztatni. 

 

A térítési díjat - a fenntartó által meghatározottak szerint - a tanulmányi eredménytől függően csökkenteni kell, azonban egy

tanítási évben a térítési díj összege nem lehet kevesebb a meghatározott alsó értéknél.

 

TÉRÍTÉSI MENTESSÉGEK

 

Minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók. A mentesség igazolásának alapja a lakhely szerint illetékes

jegyző igazolása. Ingyenes a testi érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos és az autista tanuló részére az oktatásban való

részvétel. Az enyhe értelmi fogyatékos tanuló részére ingyenes egy alapfokú művészetoktatásban való részvétel és a második
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szakképesítés megszerzése.
 

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:

Nem volt ilyen.
 

A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,

ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános

megállapításai:

 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

NYITVA TARTÁS

 

Az iskola szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 8 órától (8. 00), délután 8 óráig (20. 00) tart nyitva.

Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon, zárva kell tartani. Ez alól kivételt képeznek azok a telephelyek,

amelynek vezetőjével külön megállapodás szabályozza a nyitva tartást.

Rendezvények esetén a nyitva tartásra, valamint a szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az igazgató ad engedélyt.

Az iskolában folyó oktatás - szükség esetén - szombat délelőttre és délutánra is kiterjedhet.

A hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 8.00-16.00 óra között.

Az iskola a tanítási szünetekben az ügyeleti rend szerint tart nyitva.

A nyári szünetben - az igazgatóság székhelyén - irodai ügyeleti napokat kell tartani a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Önkormányzati Hivatallal összhangban. Ennek közzétételéről az igazgató gondoskodik.

A nyári tanítási szünet ügyeleti rendjét az igazgató tanévenként határozza meg.

Az ügyeleti időn kívül a beosztásuk szerint munkát végzők tartózkodhatnak az épületben. Egyéb esetekben (pl. rendezvény) az

épületben való tartózkodásra az igazgató adhat engedélyt.

 

KULCSHASZNÁLAT NYILVÁNTARTÁSA

 

A székhely bejárati ajtajához minden adminisztratív dolgozó kulcsot kap, melyet illetéktelennek nem adhat át, köteles azt

megőrizni. Elveszett kulcsról - az észlelést követően - haladéktalanul köteles jelentést tenni az iskolatitkárnak. A kiadott

kulcsokról az iskolatitkár nyilvántartást vezet.

Az épület riasztóval védett, melyhez minden érintett kódot kap. A kódról illetéktelen személy nem szerezhet tudomást,

mindenki csak a saját kódját használhatja.
 

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

RENDEZVÉNYEINK

	

?     Népművészeti Sokadalom/Szüreti Nap - 2017 szeptember (Kisgyőr)    

?     Lónyay Napok - 2017 november (Tuzsér)

?     Rákóczi Napok - 2017 november (Sajóhídvég)

?     Karácsonyi ünnepi koncert - 2017 december (Miskolc/Székhely)

?     Farsany - 2018 február (Miskolc/Székhely)

?     Regionális táncverseny - 2018 május (Napkor)

?	Regionális Színjátszó Találkozó - 2018 május (Tiszalúc)

?     Regionális Keybord Találkozó - 2018 május (Tuzsér)

?     Évadzáró ünnepi koncert - 2018 június (Miskolc/Székhely)
 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:

TANFELÜGYELETI ELLENŐRZÉS MEGÁLLAPÍTÁSAI - VEZETŐI ELLENŐRZÉS

2016.04.05.

 

Kiemelkedő területek, pozitív megállapítások

•	Gondoskodik a kiemelt figyelmet igényló tanulók speciális, differenciált, egyénre szabott fejlesztéséről

Ellenőrző szerv Kezdő dátum Vég dátum Típusa
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal

2017.05.22. 2017.05.26. Törvényességi ellenőrzés
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•	Jelen van a tanulás-tanítás irányításában és vezetésében

•	Kontrollálja a tanulók teljesítményét, és erre alapozva határozza meg a stratégiai feladatokat

•	Hatékony nevelési-oktatási módszereket és eljárásokat alkalmaz

•	Folyamatos információáramlást biztosít a kollégák és az intézmény partnerei felé

•	Önértékelése reális, ha kell, változtat

•	Vezetésében a fejlesztő szemlélet dominál

 

Fejleszthető területek, fejlesztő megállapítások

•	Központi mérési eredmények elemzése és felhasználása a stratégiai dokumentumok elkészítésében.

• 	A vezetési stratégia kialakítása során a tanulás-tanítás eredményesebbé tételére irányuló munkatársaktól jövő

kezdeményezések, fejlesztések figyelembe vétele.

•	A vezetői programjában leírtak folyamatos figyelembe vétele a célok tervezésében és végrehajtásában.

•	Szorosabb kapcsolat a telephelyi partnerekkel, bevonásuk a döntések előkészítésébe.

•	A humánerőforrás hatékonyságának növelése. Egyenletes terhelés, túlterhelés elkerülése.

 

PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉS

2017.03.03. és 2017.06.05. közötti időszak (6 kolléga esetében)

 

Kiemelkedő területek, pozitív megállapítások

•	Szociális érzékenység, figyelem, nyitottság, elfogadás és tolerancia a növendékek felé

•	Szakmai igényesség, elhivatottság

•	Szakmai konferenciákon való részvétel

•	Az önreflexió hatékony gyakorlása

•	Precizitás, naprakészség

•	Folyamatos tájékozódás, kutatás, tanulási vágy

•	A módszertani kultúra hatékony alkalmazása

•	Siker az oktatásban

 

Fejleszthető területek, fejlesztő megállapítások

•	Még alaposabb szakmai felkészültség

•	Rendszeres tájékozódás

•	Széleskörű tájékozódás

•	Még több építő módszer megismerése, alkalmazása

•	A tervezés felülvizsgálata, esetleges módosítása

•	IKT-eszközök alaposabb megismerése, használata

•	Az értékelés formáinak fejlesztése

•	Alaposabb dokumentáció

 

 

 

Utolsó frissítés: 2017.10.29.

 

6. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma:

A 2016/2017-es tanévben:

Előképző 1 évfolyam: 8 csoport (224 fő)

Előképző 2 évfolyam: 8 csoport (172 fő)

Alapfokú 1 évfolyam: 358 fő

Alapfokú 2 évfolyam: 146 fő

Alapfokú 3 évfolyam: 117 fő

Alapfokú 4 évfolyam: 50 fő
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Alapfokú 5 évfolyam: 34 fő

Alapfokú 6 évfolyam: 28 fő

Továbbképző 7. évfolyam: 7 fő

Továbbképző 8. évfolyam: 4 fő

Továbbképző 9. évfolyam: 1 fő

 

A 2017/2018-as tanévben:

Előképző 1 évfolyam: 9 csoport (285 fő)

Előképző 2 évfolyam: 9 csoport (145 fő)

Alapfokú 1 évfolyam: 399 fő

Alapfokú 2 évfolyam: 193 fő

Alapfokú 3 évfolyam:   80 fő

Alapfokú 4 évfolyam:   71 fő

Alapfokú 5 évfolyam:   32 fő

Alapfokú 6 évfolyam:   20 fő

Továbbképző 7. évfolyam: 10 fő

Továbbképző 8. évfolyam:  2 fő

Továbbképző 9. évfolyam:  1 fő
 

Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való

részvétel:

Időpont	        Helyszín	        Verseny neve	                             Verseny típusa	             Résztvevők	                              Helyezés	

 

2017-05-05	Sándorfalva	Szintetizátor-keyboard	             Országos                     8 fő egyéni, zenekar                           Nívódíj

2017-04-08	Szentes	        8.Szivárvány Országos

                                               Képzőművészeti Verseny             Országos                     6 fő

2017-04-06      Szarvas          Dráma- és Színjáték

                                               verseny                                         Országos                     5 csoport - 15 fő

2017-03-08	Tiszavasvári 	IV. Krutilla József

                                               Országos Akvarellfestő Verseny   Országos                     2 fő

Országos döntőbe jutás

 

2016-11-05	Demecser	XII.Vass Lajos

                                               Népzenei Találkozó	                     Országos	                  Aranytulipán Duó                               Arany

Minősítés

2016-10-30	Budapest         Rajzpályázat                                Országos	                  Eötvös-Grafika csoport	                    1 fő III.

helyezés

2015-10-10      Budapest        Hungary’s got talent                     Országos                      1 fő                                                    2

fordulón továbbjutás

2014-04-14	Nagykálló        Dráma- és

                                               Színjáték Verseny	                     Országos     	           6 fő 	                                             II. helyezés /

Különdíj  

2014-04-01	Miskolc	        Diákszínjátszó Találkozó              Országos	                   4 fő                                	             Bronz minősítés

2014-03-26	Zelk Zoltán

                       Ált. Isk. Nyh	Varázskréta rajzpályázat              Országos                       1 fő                                                    III.

helyezés

2014-03-14	Makó               Második otthon

                                                rajzpályázat	                             Országos  	                    Eötvös-grafika csoport 	              III. helyezés

1 fő

Kiemelt dicséret 4 fő
2013-03-06	Montenegró     Rozaje                        	             Nemzetközi	            2 fő	                                           

  Különdíj

2013-03-05	Budapest	        Álomút rajzpályázat	                     Országos                	    Eötvös grafika csoport 	              Kiemelt

dicséret 3 fő

2012-10-14	Nyíregyháza	Kaleidoszkóp versfesztivál           Országos	                    Tiszalúci drámacsoport 	              Különdíj 1 fő
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2012-06-30	Debrecen	Néptánc Találkozó	                     Országos                        Móra tánccsoport                              Különdíj

2012-01-14	Budapest        Csillag születik	                             Országos	                    Tiszalúci drámacsoport                     Dicséret

2011-11-03	Budapest	       Magyarország

                                              múltja, jelene, jövője	             Országos	                     5 fő                                                   Különdíj 

2011-10-30	Budapest	       Slágergyár	                             Országos	                     3 fő 	                                              Két fő továbbjutó

2010-02-27	Kisvárda	       Amatőr Szólista Verseny	             Országos	                     6 fő 	                                              6 fő

továbbjutó

2010-01-22	Budapest	       Mosolyvarázs rajzpályázat            Országos	                     5 fő 

2009-11-30	Budapest	       Zeneiskolák

                                              a Népzene Tükrében	             Országos	                     Bokrétás zenekar                              Kiemelt

dicséret

2009-03-21	Budapest	       Sztárpalánta döntő	                     Országos	                     1 fő 	                                               Bronz fokozat

2009-03-28	Debrecen       Szólótáncverseny	                     Országos	                     3 fő                                                    Különdíj

                                                                                                                                                                                       

2008-04-18	Gödöllő	       Népzenei Verseny	                     Országos	                    Tiszaszentmártoni citerások 	       Különdíj

2008-03-17	Budapest	       Slágerangyal rajzpályázat	     Országos	                    Dédestapolcsányi grafikások

2008-02-15	Nyíregyháza   Népzenei Verseny	                     Országos	                    Tiszaszentmárton-kicsik

2007-10-20	Budapest	       Kaleidoszkóp Versfesztivál	     Országos	                     7 fő

2007-06-03	Tarpa	       KÓTA Országos Minősítés	     Országos	                     Garabonciás Citerazenekar 	        Kiváló arany

2007-06-02	Tarpa	       KÓTA Országos Minősítés	     Országos  	                      Tiszakönyök Citerazenekar 	         Arany minősítés

2007-05-19	SátoraljaújhelyZemplén Országos Minősítő

                                              Társastánc Fesztivál és

                                               Koreográfus Verseny	              Országos                         G csoport                                      	Ezüst

minősítés

 
 

A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:

Időpont	        Helyszín	        Verseny neve	                           Verseny típusa	             Résztvevők	                              Helyezés

                                                                                

2017-06-09	Tuzsér             Szintetizátor-Keyboard verseny     Regionális                   30 fő                                  Helyezés minden

kategóriában

2017-05-26	Miskolc            Roma tehetségkutató verseny       Megyei                         1  fő furulya                       Továbbjutás a

régiós versenyre		

2017-05-20	Kunhegyes	19. KÓTA Népzenei Minősítő	      Térségi	                    Aranytulipán Duó    	               Kiváló minősítés

2017-05-12	Tiszalúc	        Színjátszó találkozó	               Megyei 	                    Sajóhídvégi színjátszók	       Különdíj a jelmezekért

 

2017-04-22	Miskolc	        Weöres Sándor Országos

                                               Gyermekszínjátszó Találkozó

                                               BAZ megyei forduló	               Megyei minősítő 	    Sajóhídvégi színjátszók	        Bronz minősítés

2017-04-05	Bársony J.       Bársony  Cipellők Táncverseny

                       Ált. Isk.	        Modern táncok amatőr versenye   Megyei                         Minden csoport  

                                              

2016-11-12      Miskolc            Dallamhíd                                       Területi                         20 fő

Minden kategóriában

                                                                                                                                                                                                helyezés

2016-04-07	Nyíregyháza	Szóló Táncverseny	                       Térségei	                    Mini Móra Táncegyüttes,

                                                                                                                                           Kis Móra Táncegyüttes,

2016-04-01     Miskolc             Gyermekszínjátszó találkozó         Megyei                         35 fő

                                              

2016-03-03     Nyíregyháza     Kamara Néptáncverseny	       Megyei                         Kamara táncegyüttes                    II. helyezés

2015-05-23	Mándok	         Megyei Népzenei találkozó	       Megyei	                    Citerások                                       Különdíj

2015-04-30     Nyíregyháza     Kamara Néptáncverseny               Megyei                         Igrice Néptáncegyüttes                 II.

helyezés
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2015-04-28	Zelk Zoltán

                       Ált. Isk. Nyh	Varázskréta rajzpályázat	               Megyei, csoportos	           A,B csoport	                           I. helyezés

2014-06-06	Záhony	        Szintetizátor verseny	               Regionális, egyéni	           1 fő                                          II. helyezés

2014-05-24	Nyíregyháza	Pulyabál	                                       Regionális	                   Mákvirág néptánccsoport 	   Arany minősítés

2014-05-10	Miskolc	        Dallamhíd énekverseny	               Megyei, egyéni	                   9 fő 	                                    I. helyezés /

Különdíj          

2014-03-21	Nyírségvíz	Víz Világnapja	                               Helyi, egyéni	                   5 fő 	                                    I. helyezés

2013-10-19	Nyíregyháza	Dömötör-napi táncgála	               Helyi, csoportos                  12 fő                                         Különdíj

2013-04-17	Szerencs	        Körzeti rajzverseny	                       Regionális                            6 fő                                          I, II.

helyzés

2013-04-06	Alsózsolca	A zene az kell	                               Megyei                                 6 fő                                          Különdíj

2012-10-14	Nyíregyháza	Kaleidoszkóp versfesztivál	       Megyei	                           Tiszalúci gyerekek 	            Különdíj

2012-04-28	Miskolc	        Énekverseny	                               Regionális	                   11 fő 	                                    3 arany, 4 ezüst, 4

bronz minősítés

2012-04-14	Miskolc	       Tehetségkutató verseny	               Megyei, egyéni	                   12 fő 	                                    5 fő továbbjutó

 

2012-03-29	Szerencs	        Körzeti rajzverseny	                       Regionális, egyéni	             2 fő 	                                    I; II helyezés

2011-11-29	Sárospatak	Zemplén Hangja döntő	               Regionális, egyéni	             4 fő 	                                    II., III. helyezés

2011-05-27	Tuzsér	        Szintetizátor-Keyboard Verseny     Regionális, egyéni	             6 fő 	                                    2 fő I. helyezett

2011-03-19	Kisvárda	        Kifutó Amatőr Szólista Verseny      Regionális, csoportos	     3 fő 	                                    III. helyezés

2011-03-18	Sajószentpéter Mesemondó verseny	               Helyi, egyéni	                     5 fő                                         Különdíj

2010-11-19	Miskolc	        Idegen nyelvű énekverseny	       Regionális, egyéni	             1 fő 	                                    Döntőbe kerülés

2010-09-30	Nyíregyháza	Magyar Népmese Napja	               Helyi, egyéni	                     5 fő  	                                    Különdíj

2010-04-21	Miskolc	        Hangkóstoló	                               Megyei, egyéni	                     2 fő 	                                     I. helyezés

2010-03-31	Miskolc	        Emlékverseny	                               Megyei, egyéni	                     3 fő 	                                    Arany

minősítés

 

 

                                                                                                                                                           

 

 

 
 

Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:

AZ ISKOLAI ÉLETHEZ KAPCSOLÓDÓ ÜNNEPEK MEGÜNNEPLÉSE

 

Az iskolai hagyományainak ápolása érdekében meghonosodott ünnepnapok

 

Október 1. 	A zene világnapja

Október 23. 	Az 1956-os forradalom emléknapja

Január 22. 	A magyar kultúra napja

Március 27.     A színház világnapja

Április 11. 	A költészet napja

Április 29.        A tánc világnapja

Június vége 	Tanévzáró ünnepség, Évzáró gála
 

A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:

A HELYI KULTURÁLIS ÉLETBEN TÖRTÉNŐ SZEREPVÁLLALÁS

 

Növendékeink, művészeti csoportjaink a helyi és környékbeli rendezvények kulturális programjainak állandó résztvevői.

Minőségi műsorokkal járulnak hozzá a rendezvények színvonalának emeléséhez. Ennek a hatalmas a munkának érzékeltetésére

álljon itt néhány számadat érzékeltetve mindazt a munkát, amely mögött nem csak a tanórák megtartására, illetve a tanórára

történő felkészülésre fordított energia áll, hanem benne van a pedagógus szervezői munkája, és sokszor a szereplésekre fordított,

a családtól elvett hétvége is.
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Számokban kifejezve:

 

Települések száma	              Rendezvények száma	         Fellépők száma

94 település	                      697 alkalom	                         13.250 fellépő

 

Utolsó frissítés: 2017.10.30.

 

7. Működését meghatározó dokumentumok  

 

A közzétételi lista letöltésének dátuma:

2017. november 30.

Szervezeti és működési
szabályzat:

kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-063746-0

Házirend: kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-063746-0
Pedagógiai program: kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-063746-0
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