KÖZZÉTÉTELI LISTA
2016/2017. TANÉV
Készült a 229/ 2012.(VIII.28.) Kormányrendelet, a Nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról szóló rendelet alapján
Felülvizsgálat: a Munkaterv szerint minden tanév október 30-ig
1. Az iskolába történő felvételről szóló tájékoztató
Minden gyermek, fiatal (tanuló) joga, hogy a művészeti iskolai oktatást igénybe vegye,
amely a törvényi előírásoknak megfelelően intézményi szinten szabályozva téríti díj vagy
tandíj köteles.
A művészeti iskolai oktatás megkezdéséhez előképzettségre nincs szükség.
Az évfolyamba sorolás a jelentkező aktuális tudása és életkora alapján történik, melyről
felvételi (szintfelmérő) vizsga keretében tájékozódunk.
Magasabb évfolyamba történő felvétel esetén különbözeti vizsgát kell tenni.
 Felvételi (szintfelmérő), különbözeti vizsga időpontjai
Az adott tanév szeptember 1-20 között, pótfelvételizőknek 09. 30-ig.
Az évközben jelentkező tanulók esetében az igazgató által kijelölt időpontban,
a beiratkozási időpontot követően.
Más művészeti iskolából érkező tanuló átvétele történhet:
 az elvégzett évfolyamok beszámításával (bizonyítvány becsatolása szükséges, a
következő évfolyamra vagy
 a szülő kérésére évfolyam ismétléssel.
A felvételhez jelentkezési lap és szülői nyilatkozat benyújtása szükséges. (Jelentkezési
lap letölthető formátumban megtalálható az intézmény honlapján vagy kérhető az adott
csoport tanárától vagy ügyintézési időben az intézmény gazdasági irodájában.)
2. A jelentkezésre és beiratkozásra rendelkezésre álló határidő: minden év májusszeptember hónapokban.
3. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv
tantárgyfelosztásához
A pedagógus
sorszáma és
munkaköre
1. Tanár

2. Tanár

Végzettsége,
szakképzettsége

Tanított tantárgy

rajz szakos tanár
fafaragó (egyetemi
végzettség)

vizuális alkotó gyakorlat,
környezetkultúra és kézműves
műhelygyakorlat

képzőművész (szobrász)
(egyetem záróvizsga)

vizuális alapozó gyakorlat, vizuális
alkotó gyakorlat, grafika és

3. Tanár

festőművész, vizuális- és
környezetkultúra szakos
tanár (egyetemi végzettség)

4. Tanár

rajz szakos tanár
(főiskolai végzettség)
néptánc pedagógus
(főiskolai végzettség)
rajz szakos tanár
(egyetemi végzettség)

5. Tanár
6. Tanár
7. Tanár
8. Tanár,
intézményve
zető

vizuális- környezetkultúra
szakos tanár
(egyetemi végzettség)
magyar nyelv- és irodalom
szakos tanár, közoktatási
vezető

festészet alapjai, grafika- és
festészet műhelygyakorlat
vizuális alapozó gyakorlatok,
grafika és festészet alapjai, vizuális
alkotó gyakorlat, grafika- és
festészet műhelygyakorlat
grafika és festészet alapjai, vizuális
alapozó- és alkotó gyakorlat
néptánc, folklórismeret
vizuális alkotó gyakorlat, grafika és
festészet alapjai, grafika- és
festészet műhelygyakorlat
vizuális alkotó gyakorlatok,
grafika- és festészet alapjai
vers- és prózamondás, beszéd és
vers

4. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és
szakképzettsége:
Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő:
1 fő szobrászat-kerámia műhelyvezető és oktatási asszisztens szakmai és középfokú
végzettségű
További foglalkoztatás a nevelési-oktatási intézményben:
Oktatást közvetlenül segítő munkatárs: 1 fő műszaki felsőfokú –egyetemi- végzettségű
Iskolatitkár: 1 fő középfokú végzettségű
5. Aminősítés 1. évéhez viszonyítva hány előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamot
működtet:
Néptánc tanszak
E/1

E/2

A/1
X

A/2
X

A/3
X

A/4
X

A/5
X

A/6

T/7

T/8

T/9

T/10

Környezet- és kézműveskultúra tanszak
E/1
E/2
A/1
A/2
A/3
A/4
X

A/5
X

A/6
X

T/7

T/8

T/9

T/10

A/5

A/6

T/7

T/8

T/9

T/10

Szobrászat-kerámia tanszak
2004-től
E/1

E/2

A/1

A/2

A/3

A/4

Képzőművészet tanszak
E/1
E/2
A/1
A/2
X
X
X
X

A/3
X

Grafika- és festészet tanszak
E/1
E/2
A/1
A/2
A/3

X

X

X

A/4

A/5

A/6

T/7

T/8

T/9

T/10

A/4
X

A/5
X

A/6
X

T/7

T/8

T/9

T/10

6. Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon,
rendezvényeken,versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való részvétel a
2015/2016. tanévre vonatkozóan.
Országos és nemzetközi versenyek, pályázatok:
 Az EMMI által meghirdetett (Oktatási Hivatal szervezésében) Országos szobrászat és
kerámiakészítő versenyre
Az országos versenyen elért eredmények:
Versenyző neve
Derék Mariann

Elért helyezés

Korcsoport

Dicséret

5.

Felkészítő
tanár
Kiss János
Kalácska Beáta

 Az EMMI által meghirdetett (Oktatási Hivatal szervezésében) Országos grafika
versenyre
Az országos versenyen elért eredmények:
Versenyző neve
Labát Vivien

Korcsoport

1.

Elért helyezés
Nem ért el helyezést

Felkészítő
tanár
Olasz Attila
Kalácska Beáta

 Az Iskola saját versenye 7. Szivárvány Országos Képzőművészeti Verseny „Magyar
táj, magyar ecsettel” címmel meghirdetett országos képzőművészeti pályázat, melyre
az ország minden részéből 540 db pályamunka érkezett.
A versenyen iskolánk tanulói is szép eredményeket értek el:
3. helyezett: Magyar Zsófia (Tanára: Olasz Attila)

Különdíjas: Böszörményi Milán, (Tanára: Cseh Lajos)
Különdíjas: Szunyi Lilla (Tanára: Pétersz Nóra)
 „Barátunk, a sün” – országos képregény pályázat a nemzeti parkok szervezésében
1.helyezett Dömsödi Anna (Tanára: Kalácska Beáta)
 Regionális komplex képzőművészeti verseny Szolnokon
3 tanuló (Tóth Rozália, Bárkai Flóra Fáni és Kunszabó Afrodité Éda) vett részt. Dicséretben
részesültek
 „Tovább táncol a tobozmanó” – országos tárgyalkotó pályázat
Díjazott: Murányi Kitti, Izbéki Simon, Kovács Adrienn, Csákó-Balogh Antal (Tanárok:
Györffy Orsolya, Cseh Lajos)
A Szivárvány AMI „A legeredményesebben felkészítő iskola” különdíjban részesült
7. Az intézmény saját rendezvényei, hagyományai
Ünnepélyes tanévnyitó- és tanévzáró
Anyák napja
Családi nyitott művészeti napok
Magyar Kultúra Napja és képzőművészeti kiállítás
Karácsonyi gasztronómiai és kézműves vásár
8. Országos Szivárvány Képzőművészeti Verseny
Művészeti kirándulások (őszi és tavaszi)
Szivárvány Művészeti Napok
Nyári táborok
8. Díjfizetési kötelezettségek
Az intézmény térítési- és tandíjfizetési szabályzata szerint.
9. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének
ideje és nyilvános megállapításai
Az intézmény munkájának átfogó értékelése 2016. augusztus 26.
A fenntartói megállapítások honlapunkon megtekinthető.
10. A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos –nyilvános megállapításokat tartalmazóvizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék
ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
nyilvános megállapításai
Magyar Állam Európai Uniós pályázatok Irányító Hatósága
Tárgya: TÁMOP-3.1.4. C Innovatív iskolák fejlesztése projekt támogatás elszámolása

Az ellenőrzés megállapítása: A támogatás elszámolása minden tekintetben szabályos,
hiánytalan.
Magyar Államkincstár
Tárgya: 2015. évre vonatkozóan állami normatív támogatások elszámolása és
felhasználása
Folyamatban. A helyszíni ellenőrzést követő szóbeli megállapítás szerint lényegi
hiányosságot az ellenőrzés nem tárt fel. Az elszámolás, gazdálkodás megfelelő.
11. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
Székhelyen:

hétfőtől – péntekig 8.00 – 18.00 óráig
szombaton: 7.30 – 17.00 óráig
Telephelyeken: órarend szerint
12. Az éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb
rendezvények, események időpontjai




















Tanévnyitó rendezvények nyitott nap keretében 2016. 09. 04. 9.00 óra
Őszi szünet 2016. 10. 31-2016. 11. 06.
Tantestületi belső továbbképzés 2016. 11. 02.
Őszi tanulmányi kirándulás Szegedre 2016. 10. 03.
Nyitott művészeti nap – Hallowen party 2016. 11. 13.
Adventi gyertyagyújtás 2016. 11. 27. 15.00 óra
Nevelőtestületi belső továbbképzés 2016. 11. 27.
A 8. Országos Szivárvány Képzőművészeti Verseny meghirdetése 2016. 11. hó
Karácsonyi csoportépítő rendezvények szülők meghívásával 2016. 12. hó
Téli szünet 2016. 12. 23-2017. 01. 02.
Tavaszi művészeti kirándulások 2017. 03 – 05. hó
Magyar Kultúra Napja 2016. 01. 21.
Családi farsang 2017. 03. 01.
Havonta nyitott művészeti nap
Szivárvány Művészeti Napok 2016. 05. hó
Művészeti alapvizsga 2017. 06. 10. 8.00 óra
Tanévzáró ünnepély 2017. 06. 20.
Nyári hagyományőrző művészeti táborok 2016. 07 – 08. hó
Részvétel országos tanulmányi versenyeken: tárgykészítő-Badacsonytomaj, vizuális
alkotó gyakorlat-Budapest, akvarellfestő-Tiszavasvári

13. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére
vonatkozó jogszabály megtartásával





Doktori képzésre jelentkező pedagógusok száma:
1 fő
Művészeti tevékenységet folytató pedagógusok száma:
5 fő
Miniszteri szakmai kitüntetéssel rendelkező pedagógusok száma: 2 fő
Egyre eredményesebben szerepel az iskola országos és regionális tanulmányi
versenyeken.







A tanmenetek a HPP-hoz illeszkednek.
Egyre eredményesebb az élményalapú projektoktatás.
Kiemelkedő az országos versenyszervező tevékenység
Egyre eredményesebb a pályaorientációs tevékenység, művészeti pályára irányítás
Minősítéssel rendelkező pedagógusok száma:
3 fő

14. Az iskolai dokumentumok nyilvánossága:
Az SZMSZ, a Házirend és a Helyi Nevelési és pedagógiai program az iskola honlapján
megtekinthető.
A dokumentumok felülvizsgálatát 2013. 08. 29-ig elvégeztük.
15. A helyi kulturális életben történő szerepvállalás
Kezdettől fogva nagy gondot fordítunk arra, hogy jelen legyünk a település művészetikulturális életének mindennapjaiban. Ezt szolgálják nyitott napjaink, helyi alkotók munkáit
bemutató kiállításaink, a hagyomány értékeit bemutató művészeti oktató kiadványaink.
Helyi alkotók kiállításai intézményünkben: Kispálné Fejes Erzsébet festő, Aba Kaszás Ákos
szegedi nemezkészítő, Szántó Lukács hódmezővásárhelyi festő.
Ebben az évben a tanulók alkotásaival illusztrált művészeti naptárt jelentettünk meg.
Nyitottak vagyunk minden a várostól, intézményektől, civil szervezetektől történő
megkeresésekre, ha ezzel ráirányíthatjuk a figyelmet a kultúra, a művészetek, az esztétikum, a
hagyomány értékeinek a fontosságára.
A városi ünnepségek részeként szervezzük meg a Magyar Kultúra Napját.
Fellépéssel, művészeti bemutatókkal veszünk részt a Szentesi Vasutas Sportklub Nagyhegyi
Nyári Napok elnevezésű rendezvényén, a Helyőrségi Század stb. rendezvényein.
Az iskola igazgatója nyitotta meg a
 az óvodások városi szavalóversenyét,
 „Tavasz a természetben” városi rajzkiállítást
 Licsicsányi Rózsa helyi képzőművész városi önálló tárlatát
Az intézmény olyan nívósan berendezte, felszerelte a Művészetek Házát, hogy helyi
turisztikai attrakcióként funkcionál.
Az ország különböző részeiből (Budapest, Békéscsaba) vendégül láttunk turistacsoportokat.
16. A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Képző- és iparművészet: 14 csoport
Táncművészet:
3 csoport
Színművészet:
- csoport
17. Művészeti áganként a csoportok száma, illetve a csoportok tanulói létszáma:
Sorszám
Csoport neve/
Tanulói
Évfolyam
létszám/fő
Fafaragók
13
1.
A/4, A/5,A/6
Mókusok
24
2.
A/1, A/2.,A/3.,A/4.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
13.

14.
15.
17.
18.
19.

Medvék
A/5, A/6
Tűzliliom
A/2.
Korona
A/2, A/3., A/4., A/5.
Szobrászok
A/1, A/4, A/5, .
Napraforgók
E/1.
Hétszínvirág
E/1.
Szivárvány
A/1., A/2., A/3., A/4.
Csillagvirág
A/1., A/2.
Aranyerdő
A/2., A/5., A/6.
Hóvirág
A/2., A/3., A/5.

19

Ibolya
A/1
Gyöngyvirág
A/2., A/3., A/4., A/5.
Kolibri
A/1., A/2., A/3.
Jégsárkány
(A/3., A/5., A/6. )
Képzőművész
A/1.
Összesen

24

21
19
15
23
21
22
19
14
21

21
19
21
24
274 + 86

