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Közzétételi lista – Alapfokú művészeti iskola 

 

229/2012. (VIII.28.) Korm. Rendelet, 23§  

(1) bekezdés 

 

a) Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató 

Az iskola felvételit, tehetségvizsgálatot nem tart. Elvünk, hogy mindenkinek joga van a 

művészeti képzésben való részvételhez. Az iskola minden jelentkező gyermeket felvesz tanulói 

sorába, fajra, nemre, világnézeti elkötelezettségre, vallásra, bőrszínre való tekintet nélkül. 

Jelentkezést csak helyhiány miatt utasíthat vissza. 

 

b.) Beiratkozás 

A tanuló beiratkozik a művészeti iskolába a jelentkezési lap és a szülői nyilatkozat kitöltésével, 

így kerül az iskolával tanulói jogviszonyba. A beiratkozás ideje szeptember 1-15. Október 1. 

után a saját költségvetés terhére az intézmény saját hatáskörben vehet fel jelentkezőt. Ez a 

felvétel nem lépheti túl a fenntartó által meghatározott tanulói létszámot. 

 

c.) Térítési- és tandíj fizetés 

Az alapfokú művészeti iskola szolgáltatásai tandíj, illetve térítési díj fizetése mellett vehetők 

igénybe. Ennek szabályait, a mindenkori költésvetési törvény és az intézményfenntartó 

költségvetésének függvényében a fenntartó határozza meg. 

Mértékéről, az adható kedvezményekről, a befizetés módjáról az igazgató dönt. A tandíjat 

illetve térítési díjat az adott tanévben az intézmény a - Térítési díj, tandíj fizetésére vonatkozó 

helyi szabályzatában - meghatározott ideig kell befizetni. Aki két, vagy három tanszakon tanul, 

annak az első tanszakon térítési díjat, a második, illetve harmadik tanszakon tandíjat kell 

fizetnie. Ennek mértékét a mindenkor érvényes költségvetési törvény ismeretében az intézmény 

határozza meg. A térítési díj illetve tandíj két részletben is fizethető. Év közbeni beiratkozás, 

vagy kimaradás esetén a térítési, ill. tandíjat időarányosan kell fizetni. 

A befizetés a fenntartó által kiállított nyugta ellenében történik. 

Részletes leírás a „Térítési díj, tandíj fizetésére vonatkozó helyi szabályzata”-ban található. 
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e.) Nyitva tartás 

Az intézményiroda címe: Kiskunfélegyháza, Wesselényi utca 1. 1/8. 

A vezetők ügyeleti és az iroda nyitvatartási rendje: 

 

Beosztás intézményvezető 
igazgató 

helyettes 

BECS 

pedagógus tagja 
iroda 

Hétfő  8-12 óráig  8-16 óráig 

Kedd 8-12 óráig   8-16 óráig 

Szerda   8-12 óráig 8-16 óráig 

Csütörtök 8-12 óráig   8-16 óráig 

Péntek  8-12 óráig  8-16 óráig 

 

f.) Az intézményvezető által kezdeményezett pedagógiai-szakmai ellenőrzések: 

Félévi- és év végi tanszaki vizsgáknál az iskolavezetés külső szakértő munkatársat kér fel, hogy 

tekintse meg és véleményezze a tanulók munkáit. 

 

g.) Az SzMSz, a Pedagógiai Program és a Házirend megtekinthető az intézmény honlapján. 

 

 (5) bekezdés 

a.) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége, 

szakképzettsége 

 

Főállású pedagógusok 

 

Iskolai 

végzettség 
Szakképzettség Művészeti ág Tantárgy 

főiskola 
táncos és 

próbavezető 
táncművészet társastánc 

főiskola 
ének-szolfézs 

tanár 
zeneművészet magánének, szolfézs 

főiskola 
zeneiskolai 

harsonatanár 
zeneművészet 

furulya, harsona, 

trombita 

főiskola 
ének-zene, 

népzenetanár 
zeneművészet népi hangszerek 
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főiskola táncpedagógus táncművészet néptánc 

 

Részmunkaidős pedagógusok 

 

Iskolai 

végzettség 
Szakképzettség Művészeti ág Tantárgy 

főiskola 
biológia-rajz szakos 

tanár 
képzőművészet képzőművészet 

főiskola 
zeneiskolai 

harsonatanár 
zeneművészet furulya 

főiskola táncpedagógus táncművészet moderntánc 

főiskola 
tánc és 

drámapedagógus 
táncművészet néptánc 

főiskola 
zeneiskolai 

szolfézstanár 
zeneművészet szolfézs 

főiskola földrajz-rajz tanár képzőművészet képzőművészet 

 

Óraadó pedagógusok 

 

Iskolai 

végzettség 
Szakképzettség Művészeti ág Tantárgy 

főiskola 
matematika-rajz 

tanár 
képzőművészet képzőművészet 

főiskola 

vizuális- és 

környezetkultúra 

tanár 

képzőművészet fotó-, film 

főiskola 
magyar műv.terület 

tanító 
szín- és drámajáték szín- és drámajáték 

főiskola földrajz-rajz tanár képzőművészet képzőművészet 

főiskola 
ének-zene, 

népzenetanár 
zeneművészet népi hegedű 
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b.) A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai 

végzettsége és szakképzettsége 

 

feladatkör iskolai végzettség szakképzettség 

iskolatitkár érettségi irodai asszisztens 

iskolatitkár érettségi  

jelmez- és viselettáros érettségi  

pedagógiai asszisztens érettségi  

 

c.) 2016-17-es tanévben az előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamok működése 

 

 E/1 E/2 A/1 A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 T/7 T/8 T/9 T/10 

Társastánc 

 

- - X X X X - - - X - - 

Néptánc 

 

- - X X X X X X X X X X 

Moderntánc 

 

- - X X X X X X X - - - 

Magánének 

 

X - X X X X - - - X - - 

Fúvós 

 

X X X X X X X X X X X - 

Népi hangszer 

 

X - X X X - - - - - -  

Szín-, 

bábművészet 

 

- - X X X - - - - - - - 

Képzőművészet 

 

- - X X X X X X X X - - 
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d.) 2015-16-os tanév eseményei, eredményei: 

művészeti ág esemény eredmény 

dráma Karácsonyi Hangverseny+próza fellépés  

dráma Év végi vizsga  fellépés 

képz.-fotó-

film 
Fotókiállítás 2 db  kiállítás  

képz.-fotó-

film 
Kecskeméti Vadasparkban kirándulás tanulmányi kirándulás  

képz.-fotó-

film 
Vitorlázó repülés – 4 kitűnő tanulónak  jutalom 

képz.-fotó-

film 
Év végi kiállítás  kiállítás 

képzőműv. Néprajzi Múzeum által kiírt országos rajzpályázat Csoportos különdíj 

képzőműv. Gyermekvilág megyei rajzpályázat, Kmét. 1. helyezés 

képzőműv. Kmét. Városi asztaltrajz verseny Csoportos 1. díj 

képzőműv. LIKE képregénypályázat 1 díj 

képzőműv. Kméti, Paletta – csoportos kiállítás  kiállítás  

képzőműv. Kiállítás a könyvtárban Őszi színek  kiállítás  

képzőműv. Az én szakmám, az én jövőm különdíj 

képzőműv. Betlehemi Jászol kiállítás Bp. 

munkáinkról készült fotó 

színes, 3 nyelvű albumban 

jelent meg 

képzőműv. Farsangi kiállítás – Bugac   kiállítás 

képzőműv. Hétszínvirág kulturális bemutató és kiállítás Bugac   kiállítás 

képzőműv. 
Madarak és Fák napja közös pályázat a Nemzeti 

Parkkal 
díjazott 

képzőműv. Év végi kiállítás   kiállítás 

képzőműv. Magyar Kézművesség 2016. pályázat – kiállítás Bp 

Díjazottak, munkáinkról 

készült fotó színes, 3 

nyelvű albumban jelent 

meg 

képzőműv. Méntelek-a puszta, a tanya, a falu állatai 1. helyezés 

képzőműv. Méntelek-a puszta, a tanya, a falu állatai 3. helyezés 

képzőműv. Méntelek-a puszta, a tanya, a falu állatai különdíj 

képzőműv. Méntelek-a víz-megyei 2. helyezés 

képzőműv. VIII. Országos Lovas Rajzpályázat-Szedres díjazott 

képzőműv. VIII. Országos Lovas Rajzpályázat-Szedres kiállított  

képzőműv. 

Kiskunsági Nemzeti Park-KAMI közös pályázat, 

Aktívan a természetben, a természetért – oklevélen és 

meghívón a diákok textilképe látható 

1. helyezés 

képzőműv. 
Kiskunsági Nemzeti Park-KAMI közös pályázat, 

Aktívan a természetben, a természetért 
2. helyezés 

képzőműv. 
Kiskunsági Nemzeti Park-KAMI közös pályázat, 

Aktívan a természetben, a természetért 
díjazott 



Intézmény neve: Kiskun Alapfokú Művészeti Iskola 

OM azonosítója: 102850 

 

képzőműv. 
Kiskunsági Nemzeti Park-KAMI közös pályázat, 

Aktívan a természetben, a természetért 
3. helyezés 

képzőműv. 

Kiskunsági Nemzeti Park-KAMI közös pályázat, 

Aktívan a természetben, a természetért – iparművész 

kategória 

1. helyezés 

képzőműv. 

Kiskunsági Nemzeti Park-KAMI közös pályázat, 

Aktívan a természetben, a természetért – iparművész 

kategória 

2. helyezés 

képzőműv. 

Kiskunsági Nemzeti Park-KAMI közös pályázat, 

Aktívan a természetben, a természetért – iparművész 

kategória 

3. helyezés 

képzőműv. 

Kiskunsági Nemzeti Park-KAMI közös pályázat, 

Aktívan a természetben, a természetért – iparművész 

kategória 

díjazott 

képzőműv. 

Kiskunsági Nemzeti Park-KAMI közös pályázat, 

Aktívan a természetben, a természetért – iparművész 

kategória 

különdíj 

képzőműv. Félévi kiállítás a telephelyen kiállítás  

képzőműv. Év végi kiállítás – székhelyintézmény kiállítás  

néptánc Darvas Bál fellépés  

néptánc Március 15-i ünnepség – Darvasban fellépés  

néptánc Pedagógus nap fellépés  

néptánc Év Végi Gála fellépés  

néptánc Tavaszköszöntő fellépés  

néptánc Gyermek Néptánc Gála Arany minősítés 

néptánc Év Végi Gála fellépés   

néptánc 
Gátéri Megyei Meghívásos Néptánc Minősítő 

Verseny 
Arany minősítés 

néptánc Év Végi Gála fellépés   

néptánc 
Gátéri Megyei Meghívásos Néptánc Minősítő 

Verseny 
Arany minősítés 

néptánc Év Végi Gála fellépés  

néptánc 10 éves Jubileumi műsor fellépés  

néptánc Év Végi Gála fellépés  

néptánc Gyermek Néptánc Gála fellépés  

néptánc Táncgála fellépés  

társastánc Darvas Bál fellépés  

társastánc József Bál fellépés  

társastánc Darvas Farsangi Verseny fellépés  

társastánc Szivárvány Isősek Otthona Bál fellépés  

társastánc Richter Egészségnap  fellépés  

társastánc Táncgála  fellépés  

zene Advent Budapest kirándulás fellépés  

zene Adventi Hangverseny Könyvtár fellépés  
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