Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola,
Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola
Különös közzétételi lista
az alapfokú művészetoktatási intézmény tekintetében,
a 229/2012. (VIII. 28.) 23.§ (1-5) alapján

2016/2017.

1.
a)
Felvételi
Az alapfokú művészetoktatás tanszakaira – előzetes jelentkezés alapján - felvételt
nyerhet minden olyan tanuló, aki a Miskolci Egyházmegye által fenntartott valamely
intézménnyel tanulói jogviszonyban áll. A felvételt kitöltött - szülő által aláírt - jelentkezési
lapon lehet kérni minden tanév első hetében (a tanszakok kialakításának, feltöltésének
időszakában). Felvételi eljárás nincs, a jelentkezési sorrend és a főtárgyi tanár javaslata alapján
kerül kialakításra a tanszaki csoport, a működési engedély szerinti létszám figyelembe
vételével. A csoportok kialakításánál előnyt élveznek az előző tanévben az adott tanszakon
tanuló növendékek.
Az adott tanévben a tanszakokkal és a szolgáltatási jogviszonnyal kapcsolatos
információkat a jelentkezési lap tartalmazza.
b)
A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok
száma
A főtárgyi csoportok – egyedi esetek kivételével - minden tanév első két tanítási
hetében, de legkésőbb szeptember 15-ig kerülnek kialakításra. A határidőn túli jelentkezési
igényt – indoklással – az igazgatónak kell benyújtani.
A fenntartó a csoportok, ill. felvehető növendékek számát a működési engedélyben
szereplő felvehető növendék-létszámban maximálja.
c)
A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség 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 és tandíj mértéke a fenntartó határozata alapján került megállapításra.
A 2016/2017-os tanévben - a bázisévből számított - egy fő növendékre eső fajlagos
költségek mértéke: 124.627 Ft.
Térítési díjak és a tandíj alanya és mértéke
A Miskolci Egyházmegye a székhelyen és valamennyi intézményében igény szerint biztosítja
az alapfokú művészetoktatást.
1. E határozat alapján térítési díjat fizet az a tanuló,
a) aki a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola
művészetoktatási szolgáltatásait igénybe veszi és
b) aki egy művészeti ágban legfeljebb heti hat tanórai foglalkozáson vesz részt.
2. A térítési díjat a rendelet 1. számú melléklete szerint kell megállapítani.
3. E határozat alapján tandíjat fizet az a tanuló, aki
a) egy művészeti ágban heti hat tanórát meghaladó foglalkozáson vesz részt,
b) egynél több művészeti ág foglalkozásait veszi igénybe, minden további művészeti ág után.
c) több alapfokú művészetoktatási intézmény szolgáltatását veszi igénybe, és utána a Miskolci
Egyházmegye normatív hozzájárulás igénylésére nem jogosult.
4. A tandíj mértékét a rendelet 2. számú melléklete szerint kell megállapítani. A több művészeti
ág, illetve tanszak foglalkozásait igénybevevő tanuló az első tanszak térítési díján felül
művészeti áganként, ill. tanszakonként fizeti a tandíjat.

A térítési díj és tandíj befizetése, kedvezmények, mentességek
1. Az intézmény igazgatója a felvételi eljárás során tájékoztatja az intézménybe felvételre
jelentkező tanulókat és szüleiket a határozatban megállapított térítési díj és a tandíj fizetésének
szabályairól, ill. a szociális helyzet alapján adható kedvezményekről.
2. A térítési díj és a tandíj befizetése egy összegben, az iskola gazdasági irodájában tanévenként
két alkalommal: legkésőbb október 15-ig illetve március 15-ig.
3. Elfogadható indok esetén (pl.: elköltözés, tartós betegség, stb.) a befizetett térítési díjat vagy
tandíjat szeptember 30-ig visszafizetjük. Október 1. után visszafizetésre nincs mód.
4. Az iskolatitkár (az igazgatóhelyettes közreműködésével) a térítési és tandíj megállapításával,
megfizetésével kapcsolatos adatokról tanulónként nyilvántartást vezet.
5. A térítési és tandíjakról szóló kimutatást (pénztárbizonylatot v. átvételi elismervényt) 5 évig
az iskola igazgatóságának meg kell őriznie és csak azután selejtezhető.
6. Különösen indokolt esetben - kérelemre - az intézmény igazgatója (egyszerre egy félévre) a
tanulónak a fizetést három részletben engedélyezheti.
7. A térítési díj, tandíj elengedése, mérséklése ill. a havi részletfizetés engedélyezése iránti
kérelmet az igazgatónak címezve, a főtárgy tanárhoz kell benyújtani. A kérelmet indokolni
kell.
8. Nem fizet térítési díjat, illetve tandíjat a hátrányos helyzetű ill. a halmozottan hátrányos
helyzetű tanuló. Ebben az esetben a jelentkezési lap mellé csatolni kell az erről szóló jegyzői
határozat egy másolati példányát (ügyelve az érvényességi időre).
Térítési díj mértéke a 2016/2017. tanévben
A Szent Miklós Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola illetve a művészeti
oktatás tekintetében telephelyeivel és a Miskolci Egyházmegye fenntartott intézményeivel
tanulói jogviszonyban lévő (6-18 életév közötti) tanulók térítési díja zeneművészeti,
táncművészeti, valamint képző- és iparművészeti ágon: 10.500 Ft/félév
Tandíj mértéke a 2016/2017. tanévben
A Szent Miklós Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola illetve a művészeti
oktatás tekintetében telephelyeivel és a Miskolci Egyházmegye fenntartott intézményeivel
tanulói jogviszonyban lévő (6-18 életév közötti) tanulói jogviszonyban lévő tanulók tandíja:
zeneművészeti ágon: 30.000 Ft/félév
táncművészeti, valamint képző- és iparművészeti ágon: 25.000 Ft/félév.

d)
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános
megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános
megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami
Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
nyilvános megállapításai.
Alapfokú művészetoktatás tekintetében nem történt vizsgálat.
e)
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a
nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai.
Az intézmény nyitva tartása megegyezik a székhely intézmény nyitva tartásával.
A szeptember eleji jelentkezések alapján, az első tanítási hét végén közel 200 beiratkozott
növendékről beszélhetünk.
Legfontosabb idei oktatásszervezési feladataink a következők:














a meghirdetett feltételekkel beindítani a telephelyeken a művészetoktatást
jogviszonyt létesíteni a művészetoktatásban részt vevő tanulókkal,
a törvényi előírásoknak megfelelő eszközök pótlása, további beszerzése, a
telephelyeken teljes „készletfeltöltés”, fogyóeszközök, pótlandó-javítandó hangszerek
stabil, állandó egyéni és csoportos órarend kialakítása, az órák rendszeres látogatása
a lemorzsolódás minimalizálása (pedagógiai módszerekkel, a lehetőség szerinti teljes
elkerülése)
felmérni a képzés folytatásához szükséges paramétereket: leendő létszám, szakos
pedagógus ellátottság (különös tekintettel a zongora tanszakra), főállású oktatók
arányának növelése (70 %, amennyiben lehetséges)
esetleges új tanszak-igénnyel vagy jelentős létszámváltozással összefüggő alapító
okirat-módosítás (május)
a fenntartó anyagi kapacitásait kiegészítő források, pályázatok felkutatása, nyomon
követése (Határtalanul pályázat); részvétel azokon
folyamatos kapcsolattartás a tagintézménnyel, telephelyekkel
szakmai fórumokon, konferenciákon, értekezleteken való tapasztalatgyűjtés,
feldolgozás
tanulói, szülői elégedettségmérés, monitoring
művészeti versenyeken, pályázatokon való megmérettetés
tagintézmények bevonása a képzés egyes reprezentatív mozzanatába: kiállítások,
bemutatók, koncertek, egyéb közös programok.

Időpontok, események a tanévben



szeptember első hete: jelentkezések, csoportok kialakítása az egyes telephelyeke,
kedvezményre jogosító dokumentumok begyűjtése
szeptember második hete: órarend kialakítása, szülői tájékoztató értekezletek
tanszakonként, hiányzó vagy pótlandó hangszerek, eszközök beszerzése (egész
tanévben a főtárgyat oktató tanár általi figyelemmel kísérése)














Seres Tamás ikonfestő kiállítási megnyitója a Katolikus Kulturális Hetek
programrészeként
október első hete: munkaközösségi értekezlet az első hónap tapasztalatairól
„képzőművészetis” növendékek pályázati kiállítása az Oltalom Óvodában
október vége: tanszaki tanári koncsert (gitár), kiállítás
december: képzőművészetis tanulók 1. kiállítása (Rakacaszend, Edelény)
december első hete: növendékek adventi koncertje
december harmadik hete: tanszaki bemutató „szülői koncert”
január: félévi értesítések a növendékek előmeneteléről; beszámoló a féléves munka
eredményeiről, fejlesztési tervek
február-május: művészeti versenyeken, pályázatokon való részvétel
május: képzőművészetis tanulók 2. kiállítása (Rakacaszend, Edelény)
alapító okirat, pedagógiai program aktualizálása (tanszakok, létszámok, kötelezően
választható tantárgyak)
június: év végi vizsgák, bemutatók, koncertek, a tanév végi értékelés; igényfelmérés
tanszakonként (jelentkezések); tanszaki bemutató „szülői koncert”; esetleges óraadói
állás(ok) meghirdetése

Versenyek a 2016/2017-os tanévben (az OH kiírásainak megfelelő időpontban):








XIV. ORSZÁGOS ZONGORAVERSENY (2017. március)
ORSZÁGOS NÉPZENEI VERSENY
ORSZÁGOS CSEMBALÓ- ÉS BLOCKFLÖTEVERSENY
IX. ORSZÁGOS CZIDRA LÁSZLÓ FURULYAVERSENY (2017. április)
V. Országos Grafikai Verseny
VI. Országos Néptáncverseny
Egyéb, a szaktárcák támogatási körén kívül eső országos, területi és megyei
megmérettetések, pályázatok.

5) a)
A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Tanított
tantárgy
(v. főtárgy)

Alkalmazott
pedagógus

Iskolai
végzettség

Szakképzettség

Oboa

oboatanár

főiskola

oboa művész, tanár

Klasszikus
furulya
(Edelény,
Rakacaszend)

klasszikus
furulya tanár

főiskola

klasszikus furulya
művész, tanár

Zongora

zongoratanár

főiskola

Hegedű

hegedű tanár

egyetem

zongoraművész,
tanár
hegedűművész,
tanár

Népzene
(Edelény,
népzene tanár
Selyeb)
Népzene
népzene tanár
(Homrogd)
Néptánc
néptánc tanár
(Edelény)
Néptánc
(Homrogd,
néptánc tanár
Selyeb)
Grafika és
festészet
rajztanár
(Homrogd)
Grafika és
festészet
rajztanár
(Rakacaszend,
Edelény)
Grafika és
vizuális
festészet
kultúra tanár
(Edelény)

egyetem

népzene, tanár

egyetem

népzene, tanár

főiskola

néptánc szakos
tanár

főiskola

néptánc szakos
tanár

főiskola

rajz szakos tanár

főiskola

földrajz-rajz szakos
tanár

egyetem

vizuális és
környezetkultúra

Szakvizsga

közoktatási
vezető

(5)b)
A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai
végzettsége és szakképzettsége.
Többcélú intézményként a székhely intézmény általános iskolai feladatellátási helyhez
kapcsolódó munkatársak látják el a tevékenységet.
(5) c) A z első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző
évfolyamok száma
Nem volt még minősítés.

(5) d) e)
Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken,
fesztiválokon, kiállításokon való részvétel; A megyei, területi szakmai bemutatókon,
versenyeken elért eredményei:
- 2012. november 30. – Divina proportio–kiállítás-megnyitó és koncert
- 2012. december 19. – Néptánc tanszaki bemutató
- 2013. március 19. – Czidra László furulyaverseny
- 2013. június 10. – Záróakkord – hangverseny
- 2013. október 21. – Gitárkoncert
- 2013. december 3. – Rezdülések (adventi hangverseny)
- 2013. december 16. - Néptánc tanszaki bemutató
- 2013. december 18. – Adventi gála (koncert)
- 2014. március 20. – Művészetis-ki-mit-tud (háziverseny)
- 2014. május 20. – Záróakkord 2. – hangverseny
- 2014. május 22. – Felmerülés (képzőművészeti kiállítás)
- 2014. május 27. – Gitárkoncert
- 2014. május 30. – A Snétberger Intézet rendhagyó zeneórája
- 2014. szeptember 13. – KATTÁRS (zenei daraboka növendékeink részéről a rendezvényen)
- 2014. szeptember 13. – Aggteleki Gyümölcsfesztivál (néptáncosaink fellépése)
- 2014. október 16. – Etno-mob – népművészeti nap
- 2015. március 17-18. – Művészetis tábor
- 2015. május 12. – Iskolaszentelés (zenei produkciók)
- 2015. december 4. – Magyarok a Kassai Adventben (zenei produkciók, kiállítás)
- 2016. szeptember 16. – Torna (SK) – képzőművészeti témanap
- 2016. október 12-16. – Katolikus Kulturális Hét (zenei betétek, szimultánrajz, megnyitó)
(5) f)
Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai
Zeneművészet
-Tagtoborzó mikro-bemutatók az alsó tagozatban
-Mihály-napi vásár
-Félévi tanszaki bemutató
-Adventi gála
-Év végi tanszaki bemutató
Táncművészet
-Tagtoborzó táncház
-Mihály-napi vásár
-Félévi tanszaki bemutató
-Adventi gála
-Rendhagyó folklórismeret óra az Edelényi Tájházban
-Év végi tanszaki bemutató
Képző-és iparművészet
-Szimultánrajz (témahetekhez kapcsolódóan, változó időpontokban)
-Mihály-napi vásár
-Adventi kézműves vásár
-Félévi kiállítás, év végi kiállítás

(5) g)
A helyi kulturális életben történő szerepvállalás
- Idősek világnapja (Edelény, Ormosbánya)
- Városi rendezvények (zenei betétek, önálló produkciók változó időpontokban)
- Balassi-nap (Ragály)
- Liturgikus eseményeken való szereplés

(5) h)
Művészeti áganként a csoportok száma és a csoportok tanulói létszáma
Edelény
Homrogd

Selyeb

Rakacaszend

Mindössszesen

3
-

22
14
16
-

13
9
5
-

4
16
4

94
1
52
5
66
6

3

52

22

20

212

új tanszak sz.

régi tanszak sz.

zeneművészet
ebből 2. tanszakos
táncművészet
ebből 2. tanszakos
képző- és iparművészet
ebből 2. tanszakos

52
1
29
34
2

Összesen

115

