
 

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 táncművészeti ágon

-alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

-alapfokú művészetoktatás szín- és bábművészeti ágon

 

2. Fenntartó adatai 

 

3. Az intézmény működő feladatellátási helyei 
 

007 - Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola 8. sz. telephelye (3360 Heves, Fő út 16.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás szín- és bábművészeti ágon

 

010 - Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola (3384 Kisköre, Széchenyi út 42.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon
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013 - Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola 10. sz. telephelye (3372 Kömlő, Fő út 18-20.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

 

014 - Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola 11. sz. telephelye (3359 Tenk, II. Rákóczi Ferenc utca 2)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

 

015 - Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola 12. sz. telephelye (3381 Pély, Fő út 138)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás szín- és bábművészeti ágon

 

026 - Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola 3. sz. telephelye (8973 Csesztreg, Dózsa Gy. utca 1)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás szín- és bábművészeti ágon

 

027 - Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola 4. sz. telephelye (8878 Lovászi, Lakótelep  96)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás szín- és bábművészeti ágon

 

034 - Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola 7. sz. telephelye (3360 Heves, Gyöngyösi út 50-52.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás szín- és bábművészeti ágon

 

038 - Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola 13. sz. telephelye (5241 Abádszalók, István kir. út 1.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás szín- és bábművészeti ágon

 

039 - Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola 1. sz. telephelye (8600 Siófok, Széchenyi utca 13.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

 

040 - Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola 5. sz. telephelye (3360 Heves, József A. utca 18.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás szín- és bábművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

 

041 - Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola 14. sz. telephelye (3360 Heves, Dobó utca 29.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás szín- és bábművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon
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042 - Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola 15. sz. telephelye (3371 Átány, Rákóczi F.  út 51-53.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

 

043 - Harmónia AMI 16. sz. telephelye (3368 Boconád, Szabadság  tér 7.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás szín- és bábművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

 

044 - Harmónia AMI 17. sz. telephelye (3358 Erdőtelek, Fő  utca 111.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás szín- és bábművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

 

045 - Harmónia AMI 18. sz. telephelye (3382 Tarnaszentmiklós, Fő út 15.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

 

046 - Harmónia AMI 19. sz.telephelye (3385 Tiszanána, Hunyadi út 1.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti 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

17 897 471 0 0 13 9 0 0 41 0,00 3 3

Kollégium 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

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

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 6 0 0 0 6

ebből nő 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3

Részmunkaidős 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 6 0 0 0 6

Óraadó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3

ebből nő 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3

Összesen
(s01+s03+s05)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0

ebből nő
(s02+s04+s06)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 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=101752

 

Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 
 

007 - Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola 8. sz. telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=101752&th=007
 

010 - Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=101752&th=010
 

013 - Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola 10. sz. telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=101752&th=013
 

014 - Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola 11. sz. telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=101752&th=014
 

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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015 - Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola 12. sz. telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=101752&th=015
 

026 - Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola 3. sz. telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=101752&th=026
 

027 - Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola 4. sz. telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=101752&th=027
 

034 - Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola 7. sz. telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=101752&th=034
 

038 - Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola 13. sz. telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=101752&th=038
 

039 - Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola 1. sz. telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=101752&th=039
 

040 - Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola 5. sz. telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=101752&th=040
 

041 - Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola 14. sz. telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=101752&th=041
 

042 - Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola 15. sz. telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=101752&th=042
 

043 - Harmónia AMI 16. sz. telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=101752&th=043
 

044 - Harmónia AMI 17. sz. telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=101752&th=044
 

045 - Harmónia AMI 18. sz. telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=101752&th=045
 

046 - Harmónia AMI 19. sz.telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=101752&th=046

 

5. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

Az intézmény minden tanév végén május elejétől (éves munkaterv szerint) a tanév végéig folyamatosan fogadja a jelentkezőket,

pótjelentkezés augusztus 27-15-ig lehetséges.
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

2018. május 7-június 15.
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

Mindenkori felvehető legmagasabb tanulólétszámnak megfelelően.
 

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:
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Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások

„37. § (1) Az egyházi köznevelési intézmény és a magán köznevelési intézmény szolgáltatásainak igénybevételét az Nkt. 31. §

(1) bekezdés c) pontja szerinti fizetési kötelezettséghez kötheti, kivéve, ha az egyházi köznevelési intézmény vagy a magán

köznevelési intézmény közoktatási megállapodás, köznevelési szerződés vagy egyoldalú nyilatkozat alapján részt vesz a

köznevelési közszolgálati feladatok ellátásában, ebben az esetben a kötelező feladatellátásban érintettek vonatkozásában a 33-

36. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

(2)	A külföldi nevelési-oktatási intézmény és a nemzetközi iskola szolgáltatásainak igénybevételét tandíjfizetéshez kötheti. Ha az

Nkt. 90. § (7) bekezdése alapján a miniszter köznevelési szerződést kötött a külföldi nevelési-oktatási intézmény vagy a

nemzetközi iskola fenntartójával, a fenntartó a megállapodásban rögzítettek szerint csökkenteni köteles a tandíj mértékét.

(3)	Az egyházi köznevelési intézmény és a magán köznevelési intézmény fenntartója - az (1) bekezdésben foglaltakra

figyelemmel - meghatározza azokat a szabályokat, amelyek alapján a köznevelési intézmény vezetője dönt a tandíj mértékéről,

az adható kedvezményekről és a befizetés módjáról.

(4)	Az egyházi köznevelési intézmény és a magán köznevelési intézmény, ha a tanuló alapfokú művészetoktatásban, illetve

szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben vesz részt, beiratkozáskor köteles beszerezni a tanuló, kiskorú tanuló esetén a

szülő írásbeli nyilatkozatát azzal összefüggésben, hogy meg lehessen állapítani, hogy a tanuló az érintett képzést ingyenesen,

térítési díj vagy tandíj megfizetése mellett jogosult igénybe venni.”

 

Tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatások:

36. § (1) Az állami szerv, az állami intézményfenntartó központ, az állami felsőoktatási intézmény, az önkormányzat és az

önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési intézményekben tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások:

a)	alapfokú művészetoktatásban a heti hat tanórát meghaladó tanórai foglalkozás, a tanulmányi követelmények nem teljesítése

miatt az évfolyam második vagy további alkalommal történő megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem

tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti

oktatásban, valamint annak, aki a huszonkettedik életévét betöltötte,

b)	a nevelési-oktatási intézményben a pedagógiai programhoz nem kapcsolódó nevelés és oktatás, valamint az ezzel összefüggő

más szolgáltatás,

(2) A tandíj mértéke - a kötelező feladatellátásban részt nem vevő, a külföldi nevelési-oktatási intézmény és a nemzetközi iskola

kivételével - tanévenként nem haladhatja meg a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó

hányadát. A tandíj a tanulmányi eredménytől függően vagy a tanuló szociális helyzete alapján csökkenthető.

(3) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben az egy tanulóra jutó tandíj mértékét a nevelési-oktatási intézmény vezetője a (2)

bekezdésre és a 35. § (6) bekezdésére figyelemmel állapítja meg.

(4) A fenntartó határozhatja meg azokat a szabályokat, amelyek alapján a nevelési-oktatási intézmény vezetője dönt az e

rendeletben meghatározottakon kívüli további térítésmentes ellátásról, a térítési díj és a tandíj összegéről, a tanulmányi

eredmények alapján járó és a szociális helyzet alapján adható kedvezményekről és a befizetés módjáról.

A térítési díj és tandíj mértéke

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

b)	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

A térítési díj megállapításánál az egy főre jutó éves kiadás mértékét vesszük figyelembe.
 

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

2016. augusztus 25. A vizsgálat témája: tanügyi dokumentumok vizsgálata - az ellenőrzés nem tárt fel hiányosságot.

2016. október 18-án a Harmónia AMI gazdálkodásának áttekintéséről: A fenntartó részére átadott dokumentumok és szóbeli

tájékoztatás után fenntartó képviselője az alábbiakat állapítja meg:

Az iskola tárgyi eszközgazdálkodása, létszám- és bérgazdálkodása, készlet- és energiagazdálkodása, a működési bevételek

alakulása és felhasználása az éves költségvetéssel összhangban történik.

Minden tanév végén Igazgató beszámoló áttekintése és elfogadása.
 

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

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

megállapításai:
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A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

Az intézmény székhelyén: 7.30-18.00
 

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

1.	2017. szeptember 1. 8.00: Tanévnyitó ünnepség, Kisköre

 

2.	2017. szeptember 18-22. Szent Gellért-hét a Szent Gellért Katolikus Általános Iskolában

3.	2017. szeptember 23.: Családi nap az Szent Gellért Katolikus Általános Iskolában

 

4.	2017. szeptember-december: táncházi programok

 

5.	2017. október 6.: Az aradi vértanúk napja - faliújság

 

6.	2017. október 23.: Köztársaság Napja és Október 23. – kapcsolódás a települések rendezvényéhez 

 

7.	2017. október 13.: iskolai belső továbbképzés – Heves

 

8.	2017. november 13. Szent Imre napok rendezvény, Tenk

 

9.	2017. november: Szent karácsony rajzpályázat kiírása az együttműködő szervezetekkel

10.	2017. dec. 1-jétől:  adventi készülődés a telephelyeken

Felelős: művészeti vezető, szaktanárok

11.	2017. december 18-19-20.: Karácsonyi ünnepség

Helye: Kisköre és a telephelyek

 

12.	2018. január 22.: A magyar kultúra napja - hagyományos helyi rendezvények megrendezése:

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola: Versmondó- és népdaléneklési verseny

Eötvös József Református Oktatási Központ: Kultúra napi gálaműsor

 

13.	2018. február 20.: farsangi karnevál, bál

 

14.	2018. március 15.: Nemzeti ünnep

Kapcsolódás a helyi rendezvényekhez

 

15.	2018. március közepe, vége: húsvéti kézműves nyílt nap  a telephelyeken, helyi iskolai programokkal egyeztetve

 

16.	2018. március 23.: A víz világnapja alkalmából hirdetett rajzpályázat eredményhirdetése, kiállítás Heves városában (Eötvös

Középiskola)

 

Anyagok beérkezése: 2018. március 6. Helyszín: székhely, Kisköre

17.	2018. április 11.: Versmondó és versíró nap Hevesen, Csesztregen, Lovásziban

 

18.	2018. április 11.  Alapítványi est Abádszalókon, interaktív kiállítás

 

19.	2018. április 23-27. Fenntarthatósági témahét a telephelyeken

 

21.	2018. április 28. A tánc világnapja Hevesen – Tavaszi Táncfesztivál

Ellenőrző szerv Kezdő dátum Vég dátum Típusa
Heves Megyei Kormányhivatal 2017.03.17. 2017.03.17. Törvényességi ellenőrzés
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal

2017.03.03. 2017.03.30. Törvényességi ellenőrzés

Zala Megyei Kormányhivatal 2016.11.29. 2016.12.20. Hatósági ellenőrzés
Zala Megyei Kormányhivatal 2016.11.29. 2016.12.20. Törvényességi ellenőrzés
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Közreműködnek az intézmény néptánc-csoportjai,  meghívott vendégek

Helye: Heves Radics Udvar

A program leadási határideje: 2018. április 13.

 

22.	 2017. május 25. 	Tarkabarka est – Heves, Szent Gellért Katolikus Általános Iskola

Vásárhelyi Napok - Kisköre

Képzőművészeti kiállítás a tanév munkáiból

 

művészeti csoportok hagyományos bemutatkozása

23.	2018. június 4.:  A nemzeti összetartozás napja

 

 

 
 

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

2017. október 19.intézményi tanfelügyeleti látogatás megállapítása: fejlesztendő területek-->éves munkaterv nagyobb

nyilvánosságának biztosítása; tanulók önszerveződési lehetőségeink bővítése.

 

Utolsó frissítés: 2017.11.07.

 

6. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

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

Valamennyi alapfokú évfolyamon oktatunk, legmagasabb évfolyam TK7
 

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

részvétel:

Tanulói szereplés: 	alkalom	58

Tanári szereplés: 	db	22

Nemzetközi verseny: 	felkészítés	3

Országos verseny:	felkészítés	10

Megyei és regionális versenyen: 	 felkészítés	20

Területi versenyen:	felkészítés	110

Külsős fellépések: 	db	25

Belsős fellépések: 	db	28

Bemutató: 	 felkészítés	39

Eredmények: 	I. díjas: 	19

                             	II. díjas: 	11

                              	III. díjas: 	13

	Különdíj	11

	Arany	9

	Ezüst	7

Sikeres pedagógus minősítést tett:		1

Pedagógus szakvizsgát tett:		1
 

A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:

Tanulói szereplés: 	alkalom	58

Tanári szereplés: 	db	22

Nemzetközi verseny: 	felkészítés	3

Országos verseny:	felkészítés	10

Megyei és regionális versenyen: 	 felkészítés	20

Területi versenyen:	felkészítés	110

Külsős fellépések: 	db	25
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Belsős fellépések: 	db	28

Bemutató: 	 felkészítés	39

Eredmények: 	I. díjas: 	19

                             	II. díjas: 	11

                              	III. díjas: 	13

	Különdíj	11

	Arany	9

	Ezüst	7

Sikeres pedagógus minősítést tett:		1

Pedagógus szakvizsgát tett:		1
 

Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:

Hagyományos rendezvényeink:

A víz világnapja alkalmából hirdetett rajzpályázat

A tánc világnapja Hevesen – Tavaszi Táncfesztivál
 

A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:

Az intézmény a tanév folyamán koordinált rendezvényeket szervez a partneriskolákkal közösen, azok munkaterveihez, valamint

a települések programjához igazodva.

Az iskola művésztanárainak munkáiból vándorkiállítást szervezünk.

 

Utolsó frissítés: 2017.11.07.

 

7. Működését meghatározó dokumentumok  

 

A közzétételi lista letöltésének dátuma:

2017. november 07.

Szervezeti és működési
szabályzat:

kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-101752-0

Házirend: kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-101752-0
Pedagógiai program: kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-101752-0
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