
 

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:

-4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás

-szakgimnáziumi nevelés-oktatás (9-12. évfolyam, 2020.09.01-től kifutó rendszerben)

-szakgimnáziumi nevelés-oktatás (kizárólag szakképzési évfolyamok, 2020.09.01-től kifutó rendszerben)

-párhuzamos művészeti nevelés-oktatás (szakgimnázium)

-alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

-alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

-alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

-alapfokú művészetoktatás szín- és bábművészeti ágon

-kollégiumi ellátás

 

2. Fenntartó adatai 

 

3. Az intézmény működő feladatellátási helyei 
 

001 - Hang-Szín-Tér Művészeti Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és

Kollégium (8053 Bodajk, Petőfi Sándor utca 7.)

Ellátott feladatok:

040234
Hang-Szín-Tér Művészeti Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium, Alapfokú Művészeti
Iskola és Kollégium
8053 Bodajk, Petőfi Sándor utca 7.

OM azonosító: 040234
Intézmény neve: Hang-Szín-Tér Művészeti Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium, Alapfokú

Művészeti Iskola és Kollégium
Székhely címe: 8053 Bodajk, Petőfi Sándor utca 7.
Székhelyének megyéje: Fejér
Intézményvezető neve: Gerséné Krausz Szilvia
Telefonszáma: 22/581021
E-mail címe: info@hangszinter.hu

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2022. 10. 19.

Fenntartó: Művészetért Közalapítvány
Fenntartó címe: 8053 Bodajk, Petőfi Sándor utca 7.
Fenntartó típusa: közalapítvány
Képviselő neve: Vörös Tamás
Telefonszáma: 06-22/410-955
E-mail címe: info@hangszinter.hu
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- 4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás

- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (9-12. évfolyam, 2020.09.01-től kifutó rendszerben)

- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (kizárólag szakképzési évfolyamok, 2020.09.01-től kifutó rendszerben)

- párhuzamos művészeti nevelés-oktatás (szakgimnázium)

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás szín- és bábművészeti ágon

 

007 - HSZT-Csókakő (8074 Csókakő, Petőfi utca 5.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

 

009 - HSZT-Gyermely (2821 Gyermely, Iskola utca 10-12.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

 

010 - HSZT-Kincsesbánya (8044 Kincsesbánya, Iskola utca 2.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

 

012 - HSZT-Magyaralmás (8071 Magyaralmás, Iskola utca 9.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

 

013 - HSZT-Mór (8060 Mór, Szent István tér 4.)

Ellátott feladatok:

- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (kizárólag szakképzési évfolyamok, 2020.09.01-től kifutó rendszerben)

- párhuzamos művészeti nevelés-oktatás (szakgimnázium)

- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

 

016 - HSZT-Sárkeresztes (8051 Sárkeresztes, Arany János utca 1.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

 

026 - HSZT-Szomor (2822 Szomor, Mátyás király utca 8-10.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

 

2 /  18 



029 - HSZT-Velence-Bethlen (2481 Velence, Bethlen G. utca 14.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

 

030 - HSZT-Velence-Kis utca (2481 Velence, Kis utca 1.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

 

031 - HSZT-Kollégium (8053 Bodajk, Bányász lakótelep 16.)

Ellátott feladatok:

- kollégiumi ellátás

 

034 - HSZT-Bányász ltp. 21-22.-Bodajk (8053 Bodajk, Bányász lakótelep 21-22.)

Ellátott feladatok:

- párhuzamos művészeti nevelés-oktatás (szakgimnázium)

 

040 - HSZT-Batthyány u.1. (8000 Székesfehérvár, Batthyány utca 1)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

 

041 - Mór, Wekerle Sándor utca 12. (8060 Mór, Wekerle Sándor utca 12.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

 

042 - Szfvár, Budai út 4. (8000 Székesfehérvár, Budai utca 4.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

 

043 - Szfvár, Mártírok útja 2. (8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 2.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

 

044 - HSZT-Fürdő utca 1. (8000 Székesfehérvár, Fürdő utca 1.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

 

045 - HSZT-Koppány utca (8000 Székesfehérvár, Koppány utca 2/A.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

 

046 - HSZT-Óvoda u. 4. (8000 Székesfehérvár, Óvoda utca 4.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon
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4. Intézmény statisztikai adatai 

 

Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint
2021-es statisztikai adatok alapján

 

Összes
feladatel

látási
helyek
száma

Gyermekek, tanulók nyitólétszáma Fő munkaviszony
keretében

pedagógus, oktató
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 integrált

an és
külön

csoportb
an

nevelt,
oktatott
sajátos

nevelési
igényűe

k

felnőttok
tatásban,
szakkép
zésben

felnőttké
pzési

jogviszo
nyban

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

Szakképző iskola
(kifutó
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

Technikum,
szakgimnázium

2 270 213 21 0 35 12 26 48 10 9,00 8 6

Fejlesztő nevelés -
oktatás

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

Összesen
(s01+s02+...+s07)

2 270 213 21 0 35 12 26 48 10 9,00 8 6

Alapfokú
művészetoktatás

15 963 648 0 0 33 19 0 0 49 0,00 5 4

Kollégium 1 68 56 4 0 4 3 0 0 0 0,00 1 1

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 és
gondozás

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

Utazó
gyógypedagógusi,
utazó konduktori
hálózat

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

Kiegészítő
nemzetiségi
nyelvoktatás

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

Kiegészítő
nemzetiségi óvodai
nevelés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0
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Pedagógusok, oktatók számának nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként - összesítő táblázat
2021-es statisztikai adatok alapján

 

Fő munkaviszony keretében, pedagógus-munkakörben, oktató munkakörben alkalmazott pedagógusok

számának nyitóállománya pedagógus képesítés és munkakör szerint (fő) - összesítő táblázat
2021-es statisztikai adatok alapján

Óvodá
ban

foglalk
oztatot

t

1-4.
évfolya

mon

5-8.
évfoly
amon
(ált.

iskolá
ban,

gimná
ziumb

an)

Gimnázium 9-12. évfolyamán,
szakközépiskolában,

szakiskolában, készségfejlesztő
iskolában, illetve szakgimnázium

nem szakképző évfolyamán,
technikum 9-13. évfolyamán,

szakképző iskola 9-11.
évfolyamán

Technikum,
szakgimnáziu
m szakképző
évfolyamán

Alapfo
kú

művés
zeti

iskolá
ban

Kollég
iumba

n

Pedag
ógiai

szaksz
olgálat

nál,
utazó
gyógy
pedag
ógusi,
utazó
kondu
ktori

hálóza
t,

kiegés
zítő

nemze
tiségi

nyelvo
ktatás

és
kiegés

zítő
nemze
tiségi

óvodai
nevelé

s
feladat

nál

Fejlesz
tő

nevelé
s-

oktatás
ban

Összes
en

(o01+
…+o0
4+o06
+…+o

13)

Részmunkaidősból
vagy óraadóból,

megbízási
szerződésesből a teljes

munkaidő

közismereti
tárgyat tanít

szakmai
elméleti

szakm
ai

gyakor
lati,

szakirá
nyú

oktatás

elméle
ti

gyakor
lati,

szakirá
nyú

oktatás

10 %-
a alatti

10-50
%-a

közötti

50 %-
a

feletti

összes
en

ebből
kifutó
szakkö
zépisk

ola/
techni
kum
két

éves
érettsé

gire
felkész
ítő évf.

tárgyat tárgyat

tanít tanít foglalkoztatott munkaidőben
foglalkozatott

Teljes
munkaidős

0 0 0 25 0 0 0 0 0 14 3 0 0 42 0 0 0

ebből nő 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 3 0 0 17 0 0 0

Részmunkaid
ős

0 0 0 10 0 0 0 0 0 19 1 0 0 30 0 0 0

ebből nő 0 0 0 5 0 0 0 0 0 12 0 0 0 17 0 0 0

Óraadó,
megbízási
szerződés

0 0 0 6 0 0 0 1 0 9 0 0 0 16 0 0 0

ebből nő 0 0 0 2 0 0 0 1 0 4 0 0 0 7 0 0 0

Összesen
(s01+s03+s05
)

0 0 0 41 0 0 0 1 0 42 4 0 0 88 0 0 0

ebből nő
(s02+s04+s06
)

0 0 0 14 0 0 0 1 0 23 3 0 0 41 0 0 0

Intéz
mény
vezet

ő

Intéz
mény
vezet

ő-
helyet

tes

Tagin
tézmé

ny-
vezet

ő,
Intéz
mény

-
egysé

g-
vezet

ő

Tagin
tézmé

ny-
vezet

ő-
helyet

tes,
Intéz
mény

-
egysé

g-
vezet

ő-
helyet

tes

Óvod
ai

csop.
fogl.

Osztá
ly-

tanító

Szako
s

tanítá
st

végző

Szak
mai

gyak.
okt.

végző

Oktat
ó

Kollé
giumi
nevel
őtaná

r

Köny
vtáros
-tanár

Kond
uktor

Gyógypedag
ógus,

konduktor

Pszic
hológ

us

Fejles
ztő

pedag
ógus

Gyóg
ytestn
evelő

Egyé
b

Össze
s

(o01+
o02+
…+o
18)

Logo
pédus

egyéb

Pe
da

gó
gu

s 
ké

pe
sí

té
s

Középiskolai
tanár

1 2 0 1 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18

Általános
iskolai tanár

0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

Tanító

Tanító,
speciális
képesítéssel

Gyógypedag
ógus
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Köznevelési alapfeladatellátásban nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók

létszáma, nyitóadatok - összesítő táblázat
2021-es statisztikai adatok alapján

 

Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=040234

 

Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 
 

001 - Hang-Szín-Tér Művészeti Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

Felsőfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

Középfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

Szakoktató

Pedagógus
képesítéssel
rendelkező,
egyéb
felsőfokú
végzettségű

0 0 0 0 0 0 16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17

Jogszabály
alapján pedagógus
képesítést nem
igénylő

0 0 0 0 0 0 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15

0 1 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Összesen
(s01+s02+…+s12
)

1 3 0 1 0 0 64 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 72

Teljes munkaidős Részmunkaidős Teljes és részmunkaidős
összesen

Megbízásos jogviszony
(megbízási szerződés)

Összesen ebből nő Összesen ebből nő Összesen
(o01+o03)

ebből nő
(o02+o04)

Összesen ebből nő

Összesen (s02+s03+…+s21) 3 2 2 1 5 3 0 0

Titkár (óvodatitkár,
iskolatitkár, kollégiumi titkár,
egyéb titkár)

2 2 0 0 2 2 0 0

Dajka

Gondozónő és takarító

Laboráns

Pedagógiai asszisztens

Gyógypedagógiai asszisztens

Könyvtáros 0 0 1 1 1 1 0 0

Szakorvos

Gyermek- és ifjúságvédelmi
felügyelő

Szabadidő-szervező

Pszichopedagógus

Műszaki vezető

Jelmez és viselet-táros

Ápoló

Hangszerkarbantartó 0 0 1 0 1 0 0 0

Úszómester

Rendszergazda 1 0 0 0 1 0 0 0

Pedagógiai felügyelő

Gyermek- és ifjúságvédelmi
felelős

Szociális munkás

Gyógytornász
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https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=040234&th=001
 

007 - HSZT-Csókakő

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=040234&th=007
 

009 - HSZT-Gyermely

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=040234&th=009
 

010 - HSZT-Kincsesbánya

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=040234&th=010
 

012 - HSZT-Magyaralmás

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=040234&th=012
 

013 - HSZT-Mór

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=040234&th=013
 

016 - HSZT-Sárkeresztes

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=040234&th=016
 

026 - HSZT-Szomor

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=040234&th=026
 

029 - HSZT-Velence-Bethlen

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=040234&th=029
 

030 - HSZT-Velence-Kis utca

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=040234&th=030
 

031 - HSZT-Kollégium

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=040234&th=031
 

034 - HSZT-Bányász ltp. 21-22.-Bodajk

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=040234&th=034
 

040 - HSZT-Batthyány u.1.

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=040234&th=040
 

041 - Mór, Wekerle Sándor utca 12.

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=040234&th=041
 

042 - Szfvár, Budai út 4.

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=040234&th=042
 

043 - Szfvár, Mártírok útja 2.

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=040234&th=043
 

044 - HSZT-Fürdő utca 1.

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=040234&th=044
 

045 - HSZT-Koppány utca

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=040234&th=045
 

046 - HSZT-Óvoda u. 4.
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https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=040234&th=034
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=040234&th=040
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=040234&th=041
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=040234&th=042
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=040234&th=043
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=040234&th=044
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=040234&th=045


https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=040234&th=046

 

5. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hang- Szín- Tér Művészeti Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

 

 

 

Felvételi tájékoztató

2023/2024

 

 

 

 

Hang- Szín- Tér Művészeti Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

8053 Bodajk, Petőfi S. utca 7.

 

Fenntartó: Művészetért Közalapítvány

OM azonosító: 040234

Telefon/fax: +36-22-410-955, +36-20-590-9307

E-mail: info@hangszinter.hu

Honlap: www.hangszinter.hu

Igazgató: Gerséné Krausz Szilvia

Pályaválasztási felelős:

 

 

Tagozatkód	0011

Szakmacsoport	4.Művészet, közművelődés, kommunikáció

Ágazati besorolás	V. Képző- és iparművészet

Szak	Szobrász

Tervezett szakmai kimenet	Képzőművész, szobrász

Oktatott idegen nyelv 	A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol nyelv vagy a német nyelv

Csoportbontásban tanult tantárgy	Szakmai tantárgyak, informatika, angol nyelv

Az oktatás sajátos jellemzője:	Párhuzamos művészeti nevelés – oktatás. A párhuzamos művészeti oktatás központi programja

(tanterve) alapján
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Tanórán kívüli lehetőség:	Alapfokú áthallgatási lehetőség másik szakra;

szakkörök; felzárkóztató-, tehetséggondozó foglalkozások; színház-, hangverseny-, koncertlátogatás;

szakmai kirándulások, táborok

Felvételi követelmény:	Alkalmassági felvételi. 5. osztálytól (év végi eredmények) 8. osztályig (félévi eredmény) közismereti

tantárgyak osztályzatai. Továbbá a művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe vesszük. A központi felvételin nem

kötelező részt venni.

Kollégiumi elhelyezés:	A kollégiumi elhelyezés biztosított

Nyílt nap	2022. november 8. 09.00 – 13.00 Regisztrációhoz kötött

Tagozatkód	0012

Szakmacsoport	4.Művészet, közművelődés, kommunikáció

Ágazati besorolás	V. Képző- és iparművészet

Szak	Grafikus

Tervezett szakmai kimenet	Művészeti grafikus

Oktatott idegen nyelv 	A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol nyelv vagy a német nyelv

Csoportbontásban tanult tantárgy	Szakmai tantárgyak, informatika, angol nyelv

Az oktatás sajátos jellemzője:	Párhuzamos művészeti nevelés – oktatás. A párhuzamos művészeti oktatás központi programja

(tanterve) alapján

Tanórán kívüli lehetőség:	Alapfokú áthallgatási lehetőség másik szakra;

szakkörök; felzárkóztató-, tehetséggondozó foglalkozások; színház-, hangverseny-, koncertlátogatás;

szakmai kirándulások, táborok

Felvételi követelmény:	Alkalmassági felvételi. 5. osztálytól (év végi eredmények) 8. osztályig (félévi eredmény) közismereti

tantárgyak osztályzatai. Továbbá a művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe vesszük. A központi felvételin nem

kötelező részt venni.

Kollégiumi elhelyezés:	A kollégiumi elhelyezés biztosított

Nyílt nap	2022. november 8. 09.00 – 13.00 Regisztrációhoz kötött

Tagozatkód	0013

Szakmacsoport	4. Művészet, közművelődés, kommunikáció

Ágazati besorolás	VI. Hang-, film és színháztechnika

Szak	Mozgókép-és animációtervező

Tervezett szakmai kimenet	Mozgókép- és animációtervező

Oktatott idegen nyelv 	A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol nyelv vagy a német nyelv

Csoportbontásban tanult tantárgy	Szakmai tantárgyak, informatika, angol nyelv

Az oktatás sajátos jellemzője:	Párhuzamos művészeti nevelés – oktatás. A párhuzamos művészeti oktatás központi programja

(tanterve) alapján

Tanórán kívüli lehetőség:	Alapfokú áthallgatási lehetőség másik szakra;

szakkörök; felzárkóztató-, tehetséggondozó foglalkozások; színház-, hangverseny-, koncertlátogatás;

szakmai kirándulások, táborok

Felvételi követelmény:	Alkalmassági felvételi. 5. osztálytól (év végi eredmények) 8. osztályig (félévi eredmény) közismereti

tantárgyak osztályzatai. Továbbá a művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe vesszük. A központi felvételin nem

kötelező részt venni.

Kollégiumi elhelyezés:	A kollégiumi elhelyezés biztosított

Nyílt nap	2022. november 8. 09.00 – 13.00 Regisztrációhoz kötött

Tagozatkód	0014

Szakmacsoport	4. Művészet, közművelődés, kommunikáció

Ágazati besorolás	V. Képző- és iparművészet

Szak	Festő

Tervezett szakmai kimenet	Festő

Oktatott idegen nyelv 	A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol nyelv vagy a német nyelv

Csoportbontásban tanult tantárgy	Szakmai tantárgyak, informatika, angol nyelv

Az oktatás sajátos jellemzője:	Párhuzamos művészeti nevelés – oktatás. A párhuzamos művészeti oktatás központi programja

(tanterve) alapján

Tanórán kívüli lehetőség	Alapfokú áthallgatási lehetőség másik szakra;

szakkörök; felzárkóztató-, tehetséggondozó foglalkozások; színház-, hangverseny-, koncertlátogatás;
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szakmai kirándulások, táborok

Felvételi követelmény:	Alkalmassági felvételi. 5. osztálytól (év végi eredmények) 8. osztályig (félévi eredmény) közismereti

tantárgyak osztályzatai. Továbbá a művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe vesszük. A központi felvételin nem

kötelező részt venni.

Kollégiumi elhelyezés:	A kollégiumi elhelyezés biztosított

Nyílt nap	2022. november 8. 09.00 – 13.00 Regisztrációhoz kötött

Tagozatkód	0016

Szakmacsoport	4. Művészet, közművelődés, kommunikáció

Ágazati besorolás	XLII. Előadóművészet

Tervezett szakmai kimenet	Jazz-zenész II., Jazz-énekes

Választható hangszerek:	Jazz- ének

Oktatott idegen nyelv 	A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol nyelv vagy a német nyelv

Csoportbontásban tanult tantárgy	Szakmai tantárgyak, informatika, angol nyelv

Az oktatás sajátos jellemzője:	Párhuzamos művészeti nevelés – oktatás. A párhuzamos művészeti oktatás központi programja

(tanterve) alapján

Tanórán kívüli lehetőség:	Alapfokú áthallgatási lehetőség másik szakra;

szakkörök; felzárkóztató-, tehetséggondozó foglalkozások; színház-, hangverseny-, koncertlátogatás;

szakmai kirándulások, táborok

Felvételi követelmény:	Alkalmassági felvételi. 5. osztálytól (év végi eredmények) 8. osztályig (félévi eredmény) közismereti

tantárgyak osztályzatai. Továbbá a művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe vesszük. A központi felvételin nem

kötelező részt venni.

Kollégiumi elhelyezés:	A kollégiumi elhelyezés biztosított

Nyílt nap	2022. november 8. 09.00 – 13.00 Regisztrációhoz kötött

Tagozatkód	0017

Szakmacsoport	4. Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoport

Ágazati besorolás	XLII. Előadóművészet

Tervezett szakmai kimenet	Táncos II. (kortárs- modern táncos)

Oktatott idegen nyelv 	A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol nyelv vagy a német nyelv

Csoportbontásban tanult tantárgy	Szakmai tantárgyak, informatika, angol nyelv

Az oktatás sajátos jellemzője:	Párhuzamos művészeti nevelés – oktatás. A párhuzamos művészeti oktatás központi programja

(tanterve) alapján

Tanórán kívüli lehetőség:	Alapfokú áthallgatási lehetőség másik szakra;

szakkörök; felzárkóztató-, tehetséggondozó foglalkozások; színház-, hangverseny-, koncertlátogatás;

szakmai kirándulások, táborok

Felvételi követelmény:	Alkalmassági felvételi. 5. osztálytól (év végi eredmények) 8. osztályig (félévi eredmény) közismereti

tantárgyak osztályzatai. Továbbá a művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe vesszük. A központi felvételin nem

kötelező részt venni.

Kollégiumi elhelyezés:	A kollégiumi elhelyezés biztosított

Nyílt nap	2022. november 8. 09.00 – 13.00 Regisztrációhoz kötött

Tagozatkód	0018

Szakmacsoport	4. Művészet, közművelődés, kommunikáció

Ágazati besorolás	XLII. Előadóművészet

Tervezett szakmai kimenet	Jazz-zenész II., húros/vonós szakmairány

Választható hangszerek:	jazz-bőgő, jazz-gitár, jazz-basszusgitár

Oktatott idegen nyelv 	A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol nyelv vagy a német nyelv

Csoportbontásban tanult tantárgy	Szakmai tantárgyak, informatika, angol nyelv

Az oktatás sajátos jellemzője:	Párhuzamos művészeti nevelés – oktatás. A párhuzamos művészeti oktatás központi programja

(tanterve) alapján

Tanórán kívüli lehetőség:	Alapfokú áthallgatási lehetőség másik szakra;

szakkörök; felzárkóztató-, tehetséggondozó foglalkozások; színház-, hangverseny-, koncertlátogatás;

szakmai kirándulások, táborok

Felvételi követelmény:	Alkalmassági felvételi. 5. osztálytól (év végi eredmények) 8. osztályig (félévi eredmény) közismereti

tantárgyak osztályzatai. Továbbá a művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe vesszük. A központi felvételin nem
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kötelező részt venni.

Kollégiumi elhelyezés:	A kollégiumi elhelyezés biztosított

Nyílt nap	2022. november 8. 09.00 – 13.00 Regisztrációhoz kötött

Tagozatkód	0019

Szakmacsoport	4. Művészet, közművelődés, kommunikáció

Ágazati besorolás	XLII. Előadóművészet

Tervezett szakmai kimenet	Jazz-zenész II., billentyűs szakmairány

Választható hangszerek:	jazz-zongora

Oktatott idegen nyelv 	A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol nyelv vagy a német nyelv

Csoportbontásban tanult tantárgy	Szakmai tantárgyak, informatika, angol nyelv

Az oktatás sajátos jellemzője:	Párhuzamos művészeti nevelés – oktatás. A párhuzamos művészeti oktatás központi programja

(tanterve) alapján

Tanórán kívüli lehetőség:	Alapfokú áthallgatási lehetőség másik szakra;

szakkörök; felzárkóztató-, tehetséggondozó foglalkozások; színház-, hangverseny-, koncertlátogatás;

szakmai kirándulások, táborok

Felvételi követelmény:	Alkalmassági felvételi. 5. osztálytól (év végi eredmények) 8. osztályig (félévi eredmény) közismereti

tantárgyak osztályzatai. Továbbá a művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe vesszük. A központi felvételin nem

kötelező részt venni.

Kollégiumi elhelyezés:	A kollégiumi elhelyezés biztosított

Nyílt nap	2022. november 8. 09.00 – 13.00 Regisztrációhoz kötött

Tagozatkód	0020

Szakmacsoport	4. Művészet, közművelődés, kommunikáció

Ágazati besorolás	XLII. Előadóművészet

Tervezett szakmai kimenet	Jazz-zenész II., ütős szakmairány

Választható hangszerek:	jazz-dob

Oktatott idegen nyelv 	A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol nyelv vagy a német nyelv

Csoportbontásban tanult tantárgy	Szakmai tantárgyak, informatika, angol nyelv

Az oktatás sajátos jellemzője:	Párhuzamos művészeti nevelés – oktatás. A párhuzamos művészeti oktatás központi programja

(tanterve) alapján

Tanórán kívüli lehetőség:	Alapfokú áthallgatási lehetőség másik szakra;

szakkörök; felzárkóztató-, tehetséggondozó foglalkozások; színház-, hangverseny-, koncertlátogatás;

szakmai kirándulások, táborok

Felvételi követelmény:	Alkalmassági felvételi. 5. osztálytól (év végi eredmények) 8. osztályig (félévi eredmény) közismereti

tantárgyak osztályzatai. Továbbá a művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe vesszük. A központi felvételin nem

kötelező részt venni.

Kollégiumi elhelyezés:	A kollégiumi elhelyezés biztosított

Nyílt nap	2022. november 8. 09.00 – 13.00 Regisztrációhoz kötött

 

Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap):

 

Nyílt nap:			2022. november 8. 09.00 – 13.00 Regisztrációhoz kötött

 

Felvételi tájékoztató szülőknek,

8. osztályos diákoknak:		2023. január 11. szerda, 17.00 órakor

 

Felvételi napja:                                   2023. február 25. szombat, 8 órakor
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Induló képzési formák:

I. Szakgimnázium:

 

Nappali rendszerű, párhuzamos művészeti nevelés-oktatás a párhuzamos művészeti oktatás központi programja (tanterve)

alapján

 

 

II. szakképzés:

 

Nappali rendszerű képzés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iskolarendszerű képzés:

 

Ssz.	A szakképesítés (képzési program)	Jelentkezés	Képzési költség

(ezer Ft)

	megnevezése	kimenetelének típusa	időtartama	feltételei	határ-ideje	

			Óra	Hónap

/év			

I. Szakgimnáziumi képzés

1.	Grafikus

(tagozatkód: 0012)	4. év végén érettségi vizsga, 5. év végén szakmai vizsga	-	4+1 év	Alkalmassági felvételi (iskola honlapján

megtalálható a vizsga anyaga). Továbbá a művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe vesszük. A központi

felvételin nem kötelező részt venni. A jelentkezés módja: az egységes jelentkezési lap és az iskola saját jelentkezési lapjának

kitöltése.	2022. február 18.	 -

2.	Szobrász

(tagozatkód: 0011)	4. év végén érettségi vizsga, 5. év végén szakmai vizsga	-	4+1 év	Alkalmassági felvételi (iskola honlapján

megtalálható a vizsga anyaga). Továbbá a művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe vesszük. A központi

felvételin nem kötelező részt venni. A jelentkezés módja: az egységes jelentkezési lap és az iskola saját jelentkezési lapjának

kitöltése.	2022. február 18.	-

3.	Mozgókép-és animációkészítő

(tagozatkód: 0013)	4. év végén érettségi vizsga, 5. év végén szakmai vizsga	-	4+1 év	Alkalmassági felvételi (iskola honlapján

megtalálható a vizsga anyaga). Továbbá a művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe vesszük. A központi

felvételin nem kötelező részt venni. A jelentkezés módja: az egységes jelentkezési lap és az iskola saját jelentkezési lapjának

kitöltése.	2022. február 18.	-

4.	Táncos II.

(kortárs- modern táncos)

(tagozatkód: 0017)	4. év végén érettségi vizsga, 5. év végén szakmai vizsga	-	4+1 év	Alkalmassági felvételi (iskola honlapján

megtalálható a vizsga anyaga). Továbbá a művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe vesszük. A központi

felvételin nem kötelező részt venni. A jelentkezés módja: az egységes jelentkezési lap és az iskola saját jelentkezési lapjának

kitöltése.	2022. február 18.	-
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5.	Festő

(tagozatkód: 0014)	4. év végén érettségi vizsga, 5. év végén szakmai vizsga	-	4+1 év	Alkalmassági felvételi (iskola honlapján

megtalálható a vizsga anyaga). Továbbá a művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe vesszük. A központi

felvételin nem kötelező részt venni. A jelentkezés módja: az egységes jelentkezési lap és az iskola saját jelentkezési lapjának

kitöltése.	2022. február 18.	-

6.	Jazz-zenész II.

(jazz-énekes szakmairány)

(tagozatkód: 0016)	4. év végén érettségi vizsga, 5. év végén szakmai vizsga	-	4+1 év	Alkalmassági felvételi (iskola honlapján

megtalálható a vizsga anyaga). Továbbá a művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe vesszük. A központi

felvételin nem kötelező részt venni. A jelentkezés módja: az egységes jelentkezési lap és az iskola saját jelentkezési lapjának

kitöltése.	2022. február 18.	-

7.	Jazz-zenész II.

(húros/vonós szakmairány)

(tagozatkód: 0018)	4. év végén érettségi vizsga, 5. év végén szakmai vizsga	-	4+1 év	Alkalmassági felvételi (iskola honlapján

megtalálható a vizsga anyaga). Továbbá a művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe vesszük. A központi

felvételin nem kötelező részt venni. A jelentkezés módja: az egységes jelentkezési lap és az iskola saját jelentkezési lapjának

kitöltése.	2022. február 18.	-

8.	Jazz-zenész II.

(billentyűs szakmairány)

(tagozatkód: 0019)	4. év végén érettségi vizsga, 5. év végén szakmai vizsga	-	4+1 év	Alkalmassági felvételi (iskola honlapján

megtalálható a vizsga anyaga). Továbbá a művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe vesszük. A központi

felvételin nem kötelező részt venni. A jelentkezés módja: az egységes jelentkezési lap és az iskola saját jelentkezési lapjának

kitöltése.	2022. február 18.	-

9.	Jazz-zenész II.

(ütős  szakmairány)

(tagozatkód: 0020)	4. év végén érettségi vizsga, 5. év végén szakmai vizsga	-	4+1 év	Alkalmassági felvételi (iskola honlapján

megtalálható a vizsga anyaga). Továbbá a művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe vesszük. A központi

felvételin nem kötelező részt venni. A jelentkezés módja: az egységes jelentkezési lap és az iskola saját jelentkezési lapjának

kitöltése.	2022. február 18..	-

 

II. Szakképzés

1.	Szobrász

OKJ azonosító:

54 211 07	Szakmai vizsga		2 év	A jelentkezés feltétele: Érettségi bizonyítvány.

Az első iskolai rendszerű, nappali képzésben az  OKJ-s szakképzés államilag támogatott.		-

2.	Grafikus

OKJ azonosító:

54 211 04	Szakmai vizsga		2 év	A jelentkezés feltétele: Érettségi bizonyítvány.

Az első iskolai rendszerű, nappali képzésben az  OKJ-s szakképzés államilag támogatott.		-

3.	Mozgókép- és animációkészítő

OKJ azonosító:

54 213 03	Szakmai vizsga		2 év	A jelentkezés feltétele: Érettségi bizonyítvány.

Az első iskolai rendszerű, nappali képzésben az  OKJ-s szakképzés államilag támogatott.		-

4.	Festő

OKJ azonosító:

54 211 03	Szakmai vizsga		2 év	A jelentkezés feltétele: Érettségi bizonyítvány.

Az első iskolai rendszerű, nappali képzésben az  OKJ-s szakképzés államilag támogatott.		-

5.	Jazz-zenész II.

(jazz-énekes, húros/vonós, billentyűs, ütős szakmairány megjelölésével)

OKJ azonosító:

54 212 04	Szakmai vizsga		2 év	A jelentkezés feltétele: Érettségi bizonyítvány.

Az első iskolai rendszerű, nappali képzésben az  OKJ-s szakképzés államilag támogatott.		-

6.	Táncos II.
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(kortárs- modern táncos)

OKJ azonosító:

54 212 09	Szakmai vizsga		2 év	A jelentkezés feltétele: Érettségi bizonyítvány.

Az első iskolai rendszerű, nappali képzésben az  OKJ-s szakképzés államilag támogatott.		-

 

Felvételi:

 

Általános felvételi információk az iskola elérhetőségein kérhetők.

A felvételi vizsga témája: a választott szaknak megfelelő képesség- és készségfelmérés, illetve felvételi beszélgetés.

A jelentkezés feltétele: Érettségi bizonyítvány.

 

Iskolánk:

A Hang – Szín – Tér Művészeti Iskola tizenhat éve folytat középfokú művészeti képzést három művészeti ágban.

Iskolánk középfokú művészeti képzésének célja olyan elméleti és gyakorlati ismeretek tanítása és gyakoroltatása, amelyek

felkészítik a tanulót a választott szak szakmai követelményeinek teljesítésére, képessé teszik a középfokú szakképesítéssel

betölthető munkakörök ellátására, emellett felkészítik szakirányú felsőfokú intézményben való továbbtanulásra. Közismereti

oktatási-nevelési programunk keretében pedig diákjaink olyan általános ismereteket szerezhetnek, amelyek felkészítenek nem

szakirányú felsőfokú tanulmányok folytatására is. Mivel szeretnénk, hogy diákjaink a művészeti és kulturális élet minél

szélesebb körében jártasságot szerezzenek, a rendszeresen szervezett szakmai táborok és tanulmányi kirándulások mellett

lehetőséget biztosítunk arra is, hogy a tanulók középiskolai elfoglaltságaik mellett alapfokú képzéseket is látogathassanak.

 

III. Felnőttoktatás, felnőttképzés

 

---

 
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

2023. június 20. 
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

Évfolyamonként 2 osztály

-  9. évfolyam: 2 osztály

- 10. évfolyam: 2 osztály

- 11. évfolyam: 2 osztály

- 12. évfolyam: 2 osztály

- 13. szakképző évfolyam: 2 osztály
 

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

Dátum: 2022. április 05.

Megállapítás: A pedagógiai szakmai munka eredményessége jó.
 

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

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

megállapításai:

Ellenőrző szerv Kezdő dátum Vég dátum Típusa
Fejér Megyei Kormányhivatal 2021. 11. 22. 2021. 12. 02. Hatósági ellenőrzés
Fejér Megyei Kormányhivatal 2018. 09. 26. 2018. 09. 26. Törvényességi ellenőrzés
Magyar Államkincstár Fejér Megyei
Igazgatóság

2018. 05. 09. 2018. 09. 04. Hatósági ellenőrzés

Fejér Megyei Kormányhivatal 2016. 10. 05. 2016. 10. 05. Törvényességi ellenőrzés
14 /  18 



 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

Az intézmény a tanítási napokon 6 órától – 21 óráig tart nyitva. 

Vasárnap, és munkaszüneti napokon az intézmény általában zárva tart.

Rendezvények esetén a nyitva tartásra, valamint a szokásos nyitva tartási rendtől való eltérésre az igazgató ad engedélyt, illetve

utasítást.

Az alapfokú művészetoktatás egyéb telephelyein a befogadó intézmény nyitva tartási ideje az irányadó.

Tanulmányi és gazdasági iroda nyitva tartása: hétfő- csütörtök: 8.00-16.00, péntek: 8.00- 14.00

 

	
 

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

- 2022.09.01. - Tanévnyitó ünnepség

- 2022.10.12. - Sportnap

- 2022.10.20. - HSZT- est

- 2022.10.21. - Ünnepi megemlékező műsor október 23-a tiszteletére

- 2022.11.25. - Szalagavató

- 2022.11.08. - Nyílt nap

- 2022.12.21. - Karácsonyi nap

- 2023.01.11.- Felvételi tájékoztató 8. osztályosoknak

- 2023.03.14. - Ünnepi megemlékezés március 15-e alkalmából

- 2023.05.06. - Ballagás

- 2023.05.08. - Írásbeli érettségi vizsgák megkezdése

- 2023.06.15. - Tanévzáró ünnepség

- 2023.06.19. - Szóbeli érettségi vizsgák megkezdése
 

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

2022. október 01-ig nem volt ilyen jellegű ellenőrzés az intézményben.

 

Utolsó frissítés: 2022. 10. 18.

 

6. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=040234
 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:

2021/22. tanévben

Kimaradó tanulók száma: 14 fő

Másik intézmény által átvett tanulók száma: 4 fő

Évfolyamismétlő tanulók száma: 0 fő
 

Középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiS

tat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=040234
 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

A tanórán kívüli foglalkozásokra való jelentkezés – a felzárkóztató foglakozások kivételével – önkéntes. A foglalkozásokra való

jelentkezés előző tanév május 20-ig történik, és egy tanévre szól.

A foglalkozások megszervezését a tanulói, szülői, nevelői igényeket és lehetőségek figyelembe vételével alakítjuk ki.

Foglalkozást vezethet az is, aki nem az iskola pedagógusa.

Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal

2016. 09. 27. 2016. 09. 27. Törvényességi ellenőrzés

Állami Számvevőszék 2016. 09. 26. 2017. 08. 10. Hatósági ellenőrzés
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Az intézményben az alábbi tanórán kívüli szervezett foglalkozási formák vannak: alapfokú művészetoktatás, sportkörök,

érettségi előkészítő, tanulmányi- és sportversenyek, kulturális rendezvények, tanulmányi kirándulások, egyéb rendezvények.

•	Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások

Tehetséggondozó foglalkozások keretein belül kívánja az iskola a zenei, táncos, illetve képzőművész szakon tehetséges tanulóit

magasabb tudással felvértezni, ezáltal a sikeresebb felsőoktatási felvételt segíteni. Tanév elején, illetve a tanulók szükséglete

alapján a tanév közben kerülnek meghatározásra ezek a foglalkozások, az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével. Szükség

szerint 45 perces vagy 90 perces foglalkozások megtartására kerülhet sor. Rendjét a tanév munkaterve tartalmazza.

Felzárkóztató foglakozások esetén az egyéni hiányosságok tantárgyak szerinti pótlása a cél, 45 perces időkeretben. Rendjét a

tanév munkaterve tartalmazza.

•	Tanulmányi kirándulások

Célja a nevelő - oktatómunka javítása, továbbá a tanulók újszerű élményekhez juttatása, ezeken keresztül újszerű ismeretek

megszerzése.

A tantárgyak terhére engedélyezett tanulmányi kirándulásokat az éves munkaterv tartalmazza. Az Erasmus alapítvány

segítségével szervezett külföldi szakmai kirándulásokon évente két alkalommal vehetnek részt a legkiemelkedőbben teljesítő

tanulók.

•	Szabadidős foglalkozások

A szabadidős foglalkozások megszervezése igényekhez, valamint a szülők anyagi helyzetéhez igazodó programok. Formái

lehetnek: múzeumlátogatás, táborozás, kirándulás, egészség – nap, iskolai diszkó. Kiemelt szabadidős rendezvény a havonta

megrendezésre kerülő „Petőfi hét”, melyen az iskola valamennyi tanulója megmutatkozási lehetőséget kap az iskola tanulói,

valamint a szülők előtt.

 
 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

Erre vonatkozóan nincs szabályzásunk.
 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:

1. javítóvizsga, pótló vizsga: augusztus 15. – augusztus 31. közötti  időszakban

2. A szakgimnázium szakmai vizsgái, és az alapfokú művészeti vizsgák a mindenkori iskolai munkatervben kerülnek rögzítésre.

3. osztályozó vizsga: a tanév rendjében meghatározott kettő időszakban

4. különbözeti vizsga: szervezhető annak a tanévnek a végéig, amelyben a tanuló felvétele történt.

Az intézmény igazgatója engedélyezheti, hogy a tanuló a fentiektől eltérő időpontban tegyen vizsgát.

A diák a vizsgák témaköreit írásban kapja meg a vizsgát szervező igazgatóhelyettestől, javítóvizsga esetén júniusban, a

tanévzáró ünnepséget  követően. (A szaktanár a témakijelölést 2 példányban készíti el a diák, és az igazgatóhelyettes részére).
 

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:

Iskolai osztályok száma 2022/2023: 10

 

9.A :   32 fő

9.B :   32 fő

10.A : 32fő

10.B : 31 fő

11.A : 25 fő

11.B : 28 fő

12.A : 30 fő

12.B : 28 fő

13.A..:22 fő

13.B.: 19 fő

 

Utolsó frissítés: 2022. 10. 19.

 

7. Speciális közzétételi lista kollégiumi feladatot ellátó intézményeknek
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A szabadidős foglalkozások köre:

Kirándulások; erdei túrák; kiállítások megtekintése; színház látogatás; tematikus mozilátogatás; uszodai foglalkozás;

korcsolyázás (idény jelleggel, és az időjárás függvényében); délutáni asztalitenisz fakultáció, sporteszközök használata tanítás

után.
 

Az externátusi ellátás igénybevételének lehetősége:

Externátusi elhelyezést az intézmény nem biztosít.
 

A kollégiumi csoportok száma és az egyes csoportokban a tanulói létszám:

A 2022/2023-as tanév csoportjai és létszámuk:

 

Csoportok száma: 3

 

Csoportkód: 1.

 - létszám: 23 fő

 

Csoportkód 2.

  - létszám: 23 fő

 

Csoportkód 3.

  - létszám: 22 fő

 

Utolsó frissítés: 2022. 10. 18.

 

8. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

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

Előképző 1-2, azaz kettő évfolyam

Alapfok 1-6-ig minden évfolyamon, azaz 6 évfolyam

Továbbképző 1-től továbbképző 4-ig minden évfolyamon, azaz 4 évfolyam
 

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

részvétel:

Részvétel az iskolában havonta megrendezett zenei bemutatókon, kiállításokon és animációs bemutatókon, Fejér megyei

Pályaválasztási Kiállításon, Anilogue Filmfesztiválon, Országos Mintázóversenyen, Országos Rajzversenyen, Veszprémi

Konnektor Táncfesztivál
 

A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:

 

 

 

 

2021/22. tanévben részvétel Fejér megyei angol nyelvi versenyen (3. helyezés), valamint Szolnokon tánctörténet elméleti

versenyen (elért 1. helyezés)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 /  18 



 

 

 

 

 

 

 
 

Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:

Féléves és tanév végi szakmai bemutatók (képzőművészeti kiállítások; zenei koncertek bemutatók; táncbemutatók; részvétel az

iskola összművészeti rendezvényén)
 

A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:

- Kiállítások szervezése

- Zenei bemutatók, koncertek vállalása felkérés alapján

- Táncos koreográfiák, bemutatók felkérés alapján.

- Ünnepeken részvétel műsorral felkérés alapján

- Helyi intézményekben ünnepi műsorokban történő részvétel

 

Utolsó frissítés: 2022. 10. 18.

 

9. Működését meghatározó dokumentumok  

 

A közzétételi lista letöltésének dátuma:

2022. október 19.

Szervezeti és működési
szabályzat:

http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-040234-0

Házirend: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-040234-
0

Pedagógiai program: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-040234-0
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