
 

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:

-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

-szakgimnáziumi nevelés-oktatás (köznevelési törvény szerinti, 4+1 évfolyamos képzés)

-szakgimnáziumi nevelés-oktatás (köznevelési törvény szerinti, kizárólag szakképzés)

 

2. Fenntartó adatai 

 

3. Az intézmény működő feladatellátási helyei 
 

003 - PREMIER MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA (5600

Békéscsaba, Szabadság tér 6.)

Ellátott feladatok:

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

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

201425
PREMIER MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 6.

OM azonosító: 201425
Intézmény neve: PREMIER MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ

MŰVÉSZETI ISKOLA
Székhely címe: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 6.
Székhelyének megyéje: Békés
Intézményvezető neve: Kulcsár Sándor
Telefonszáma: +36 30 9600219
E-mail címe: premiermuveszeti@premiermuveszeti.hu

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2022. 11. 03.

Fenntartó: Magyar Pünkösdi Egyház
Fenntartó címe: 1143 Budapest XIV. kerület, Gizella út 37.
Fenntartó típusa: egyházi jogi személy
Képviselő neve: Pataky Albert Attila
Telefonszáma: 1/2516987
E-mail címe: titkarsag@punkosdi.hu
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- párhuzamos művészeti nevelés-oktatás (szakgimnázium)

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (köznevelési törvény szerinti, 4+1 évfolyamos képzés)

- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (köznevelési törvény szerinti, kizárólag szakképzés)

 

005 - Premier Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Szegedi Tagintézménye (6725 Szeged,

Boldogasszony sugárút 44.)

Ellátott feladatok:

- 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

- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (köznevelési törvény szerinti, 4+1 évfolyamos képzés)

- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (köznevelési törvény szerinti, kizárólag szakképzés)

 

006 - Premier Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Budapesti Tagintézménye (1143

Budapest XIV. kerület, Gizella utca 37.)

Ellátott feladatok:

- 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)

- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (köznevelési törvény szerinti, 4+1 évfolyamos képzés)

- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (köznevelési törvény szerinti, kizárólag szakképzés)

 

007 - Premier Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Budapesti Tagintézményének

Telephelye (1143 Budapest XIV. kerület, Gizella út 36.)

Ellátott feladatok:

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

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (köznevelési törvény szerinti, kizárólag szakképzés)

 

008 - Premier Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Gyulai Telephelye (5700 Gyula, Béke

sugárút 35.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

 

009 - Premier Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Békéscsabai Telephelye (5600

Békéscsaba, Bartók Béla út 46-50.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

 

010 - Premier Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Gyulai Telephelye (5700 Gyula,

Városház utca 18)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon
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011 - Premier Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Budapesti Tagintézményének

Mogyoródi Telephelye (2146 Mogyoród, Gödöllői út 17.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

 

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

3 307 203 11 159 79 43 58 23 32 25,00 3 3

Fejlesztő nevelés -
oktatás

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

Összesen
(s01+s02+...+s07)

3 307 203 11 159 79 43 58 23 32 25,00 3 3

Alapfokú
művészetoktatás

7 479 346 0 0 12 8 0 0 14 0,00 1 1

Kollégium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

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
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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

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

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 1 0 0 15 0 18 4 0 0 0 38 0 0 0

ebből nő 0 0 0 1 0 0 12 0 7 2 0 0 0 22 0 0 0

Részmunkaid
ős

0 0 0 21 0 0 6 0 18 8 0 0 0 53 0 0 0

ebből nő 0 0 0 13 0 0 5 0 5 6 0 0 0 29 0 0 0

Óraadó,
megbízási
szerződés

0 0 0 0 0 0 8 1 8 4 0 0 0 21 0 0 0

ebből nő 0 0 0 0 0 0 3 1 0 3 0 0 0 7 0 0 0

Összesen
(s01+s03+s05
)

0 0 0 22 0 0 29 1 44 16 0 0 0 112 0 0 0

ebből nő
(s02+s04+s06
)

0 0 0 14 0 0 20 1 12 11 0 0 0 58 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 Középiskolai

tanár
0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
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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 

gó
gu

s 
ké

pe
sí

té
s

Általános
iskolai tanár

0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Tanító

Tanító,
speciális
képesítéssel

Gyógypedag
ógus

Felsőfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

Középfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

Szakoktató 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Pedagógus
képesítéssel
rendelkező,
egyéb
felsőfokú
végzettségű

0 0 0 1 0 0 34 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47

Jogszabály
alapján pedagógus
képesítést nem
igénylő

0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Összesen
(s01+s02+…+s12
)

1 0 1 1 0 0 75 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91

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) 4 4 0 0 4 4 0 0

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

4 4 0 0 4 4 0 0

Dajka

Gondozónő és takarító

Laboráns

Pedagógiai asszisztens

Gyógypedagógiai asszisztens

Könyvtáros

Szakorvos

Gyermek- és ifjúságvédelmi
felügyelő

Szabadidő-szervező

Pszichopedagógus

Műszaki vezető

Jelmez és viselet-táros

Ápoló

Hangszerkarbantartó

Úszómester

Rendszergazda

Pedagógiai felügyelő

Gyermek- és ifjúságvédelmi
felelős

Szociális munkás

Gyógytornász
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https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=201425

 

Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 
 

003 - PREMIER MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201425&th=003
 

005 - Premier Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Szegedi Tagintézménye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201425&th=005
 

006 - Premier Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Budapesti Tagintézménye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201425&th=006
 

007 - Premier Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Budapesti Tagintézményének Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201425&th=007
 

008 - Premier Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Gyulai Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201425&th=008
 

009 - Premier Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Békéscsabai Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201425&th=009
 

010 - Premier Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Gyulai Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201425&th=010
 

011 - Premier Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Budapesti Tagintézményének Mogyoródi Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201425&th=011

 

5. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

https://premiermuveszeti.hu/wp-content/uploads/2022/11/Premier-Muveszeti-Szakgimnazium-palyavalasztasi-tajekozt.2023-

24.pdf
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

2023. június 21-22-23.

 
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

 

2022/2023. tanév

 

Szakgimnáziumi képzés

Szórakoztató zenész és kortárs-modern tánc tanszakokon nappali tagozaton (5 éves képzés) évfolyamonként egy osztály indítása

engedélyezett.

Felnőttoktatásban esti tagozaton szórakoztató zenész és kortárs-modern tánc tanszakokon

	- középszinten: 1-1 osztály,

	- emelt szinten: 1-1 osztály

engedélyezett.

 

Az alapfokú művészetoktás tagintézményenként:

	- táncművészet áganként és évfolyamonként 6-6 csoport,

	- zeneművészeti áganként és évfolyamonként 4-4 csoport
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engedélyezett
 

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:

 

2022/2023. tanév

 

https://premiermuveszeti.hu/wp-content/uploads/2022/09/Hazirend.pdf

 

9. A térítési díj, a tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések

 

A köznevelési törvény előírásai alapján a fenntartó meghatározza a kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályait, a

szociális alapon adható kedvezmények feltételeit.

A különféle jogszabályokban megállapított térítési díjakat (pl. második szakképesítésre való felkészüléskor, levelezős oktatásért

11. évfolyamtól stb.) és tandíjakat (pl. tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett érettségi vizsgáért és szakmai vizsgáért

stb.) félévente vagy minden hó 15. napjáig postautalványon, illetve az ügyintézéssel megbízottnál készpénzzel előre

kell befizetni.

A tanulói jogviszony bármely okból történő megszűnése vagy szüneteltetése esetén a többletfizetés visszatérítéséről a

megszűnést, illetőleg a szünetelés kezdetét követő egy hónapon belül az iskola intézkedik.

 

Szakgimnáziumban

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 31. § (1) bekezdése, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.

(VIII.28.) kormányrendelet 37. § (1) bekezdésében szereplő felhatalmazás alapján a Premier Művészeti Szakgimnázium és

Alapfokú Művészeti Iskolában a 2022/23. tanévre az alábbi tandíj és térítési díjakat állapítom meg:

 

Tandíjat kötelesek fizetni az alábbiakban felsorolt tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók:

1.	Nappali munkarend szerinti képzésben részesülő – tanulói jogviszony keretében harmadik vagy további szakképesítés

megszerzésére felkészülő – tanuló:	400 000 Ft/félév

2.	Nappali munkarend szerinti képzésben részesülő – tanulói jogviszony keretében költségtérítéses képzési formát választó

tanuló:	400 000 Ft/félév

3.	Esti munkarend szerinti képzésben részesülő – tanulói jogviszony keretében költségtérítéses képzési formát választó tanuló:

225  000 Ft/félév (középszint), 225 000 Ft/félév (emelt szint)

4.	Esti munkarend szerinti képzésben részesülő – tanulói jogviszony keretében harmadik vagy további szakképesítés

megszerzésére felkészülő – tanuló	225 000 Ft/félév (középszint), 275 000 Ft/félév (emelt szint)

5.	Nappali munkarend szerinti képzésben részesülő nem magyar állampolgárságú tanulók	400 000 Ft/félév

6.	Esti munkarend szerinti képzésben részesülő nem magyar állampolgárságú tanulók	225  000 Ft/félév (középszint), 275 000

Ft/félév (emelt szint)

 

A tandíjat fizető tanulók további díj (pl. térítési díj) fizetésére nem kötelezettek.

 

 

 

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ MÉRTÉKE  ALAPAFOKÚ MŰVÉSZTI ISKOLÁBAN 2022/2023-ES TANÉVBEN

Térítési-díjak összege

 

6-22 éves tanulók: 20.000 Ft/fő/év

 

Tandíj összege

 

6-22 éves tanulók: 50.000 Ft/fő/év

 

Ha a tanuló több Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel létesít tanulói jogviszonyt, vagy a Művészeti Iskolában több
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művészeti képzésben vesz részt, (több tanszakra jár), a tanulónak, kiskorú tanuló esetén a szüleinek írásban a jelentkezési lapon

nyilatkoznia kell arról, hogy melyik iskolában (tanszakon) vesz részt művészeti képzésben térítési díj fizetési kötelezettség

mellet

 

22 éves életkor betöltését követően egészen felső korhatár nélkül: 80.000 Ft/fő/év

22 éves életkor betöltését követően  két tanszakos:160.000 Ft/fő/év

A tandíjat és a térítési díjat a tanulók félévenként kötelesek befizetni az iskola pénztárába, vagy bankszámlájára (2022. október

15-ig és 2023. február 15-ig.)

 
 

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

 

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ

 

2021/2022. tanév

 

I. HELYZETELEMZÉS

 

 

Bevezetés

 

A Premier Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola az a hely ahol napi szinten megtapasztalhatjuk, hogy

milyen nagy igény van társadalmunkban a könnyűzene és a modern-, kortárs tánc oktatására. Pedagógusaink elhivatott és

végzett szakemberek, akik a minőségi munkára törekednek. Olyan minőségi munkára, amely által tanítványaink

kibontakoztathatják a bennük rejlő tehetséget, s megmutathatják azt az oldalukat, amely által sikeresek lehetnek a mindennapi

életben.

A 2021/2022. tanév irányát és munkáját részben új feladatok, kihívások, sikerek és előre nem kiszámítható nehézségek

határozták meg. A feladatok az elmúlt évekhez képest nőttek és komplexebbekké váltak.

 

Tárgyi feltételek

 

Az intézményeink bérleményekben működnek. A nevelő-oktató munkához a feltételek adottak. Az épületek és a környezet

fizikai állapota oktatásra megfelelő, a tanulást segítő eszközök állapota kielégítő. Az épületekben elegendő tanterem áll

rendelkezésünkre. Szaktantermeik a kortárs, modern tánc és a zenei oktatására alkalmasak.

 

Személyi feltételek

 

Iskolánkban a pedagógusok a végzettségük szerint dolgoznak. Több pedagógus rendelkezik akár több  diplomával, pedagógus

szakvizsgával is. Minden pedagógus magas szintű, igényes szakmai munkát végez, a szakmai felkészültségük kiemelkedő.

 

 

Békéscsaba	Szeged	Budapest

41	                  45	              41

 

 

Tanulói létszámok

 

Békéscsaba	Szeged	Budapest

330	                  226	214

 

 

Szervezeti feladatok

 

Az intézményi szervezeti kultúra fejlesztése az idei tanévben is kiemelt feladatok közt szerepelt. Az elmúlt években kialakított
8 /  21 



pozitív iskolai arculat iskolánk jó hírnevét öregbíti. A jó munkahelyi légkör segíti a kollégák biztonságos, nyugodt

munkavégzésének lehetőségét, a minőségi szakmai munka megvalósulását. Az új kollégákkal megismertetjük az intézményi

hagyományokat, a mindennapi munkával kapcsolatos szervezési, ellátási feladatokat

 

II. A PEDAGÓGIAI MUNKA ELEMZÉSE, ÉRTÉKELÉSE

 

Tanulmányi eredmények

 

A tantárgyak közül a zeneelmélet szakmai tantárgy okozott, a legnagyobb kihívást a diákok körében. A közismereti tárgyak

közül a matematika bizonyult a legnehezebbnek.

 

 

A nevelőmunkában elért eredmények

 

Az osztályfőnöki munkaközösség ebben a 2021/2022 tanévben is a megnyitó értekezleten megfogalmazott célok és feladatok

mentén kezdte el a munkát. Az osztályfőnöki tevékenység legfontosabb területe, hogy minél sokoldalúbban, minél teljesebben

megismerjen minden egyes tanulót, valamint, hogy a tanulók jó közösséggé szerveződjenek. Tanulóink tudjanak különbséget

tenni értékes és értéktelen kapcsolatok között. A pedagógiai folyamatok során kiemelt feladatunk hozzásegíteni diákjainkat

ahhoz, hogy felismerjék saját és mások értékeit. Találják meg saját képességüknek és egyéniségüknek megfelelő szerepüket,

helyüket a közösségekben. A közösségfejlesztést szolgálják a rendezvények, kirándulások, iskolai programok, ünnepségek. A

tanév során intézményvezetői beavatkozásra nem volt szükség.

 

 

Az éves munkaterv teljesítése

 

Tanév elején tantestületünk nagy körültekintéssel készítette el intézményünk munkatervét, a benne foglaltakat sikeresen

megvalósítottuk, sőt ezeken felül idén is nagyon sok plusz munkát végeztünk. Az iskolai ünnepélyeken megemlékeztünk a jeles

napokról, a rendezvényeinken színvonalas műsorokkal léptek fel diákjaink.

 

 

Érettségi vizsga eredményei:

Az írásbeli vizsgák rendben, fegyelmezetten zajlottak le. Mind a tanulók, mind a felügyelő tanárok a helyzetnek megfelelően

dolgoztak és viselkedtek. A szóbeli vizsgák 3 helyszínen különböző időpontokban zajlottak le. A vizsgaelnökök mindegyike

kiemelte, hogy a tanulók a feladatukat komolyan véve, a helyzethez igazodó viselkedéssel, fegyelmezetten vizsgáztak, egy-két

kivételtől eltekintve alaposan felkészülve jelentek meg, a javító tanárok pontosan, az útmutatóban foglaltak szerint javították a

dolgozatokat, s a szóbeli vizsgákon is az előírásoknak megfelelően hagyták, hogy a vizsgázók szabadon fejthessék ki

gondolataikat, s akkor kérdeztek, ha ez valóban szükséges volt.

Békéscsaba:

	4 fő sikertelen érettségi vizsgát tett, a többi tanuló érettségi bizonyítványt szerzett.

	Plusz 1 fő, szintemelő sikeres érettségi vizsgát tett angol nyelvből.

 

Szeged:

	16 fő sikeres érettségi vizsgát tett

	2 fő előrehozott érettségi vizsgát tett egyes tantárgyakból

	1 fő szintemelő érettségi vizsgát tett egyes tantárgyból

	4 fő sikertelen érettségi vizsgát tett

Budapest:

	10 fő sikeres érettségi vizsgát tett

 

 

SZAKMAI VIZSGAEREMÉNYEK (2022. május-júniusi vizsgaidőszak)

 

Képesítő vizsga eredmények:
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Szakképesítés megnevezése	Azonosító	

Kortárs,- modern táncos II.	02154078               Jelentkezők száma: 2 fő       Sikeresen vizsgázók száma: 2 fő

                                                               

Kortárs,- modern táncos I.	02155082               Jelentkezők száma: 6 fő       Sikeresen vizsgázók száma: 6 fő

                                                                                         

Szórakoztató zenész II. (Húros-vonós)	02154069	  Jelentkezők száma: 4 fő       Sikeresen vizsgázók száma: 3 fő

                                                                   

Szórakoztató zenész II. (Billentyűs)	02154066	  Jelentkezők száma: 2 fő       Sikeresen vizsgázók száma: 1 fő

                                                                       

Szórakoztató zenész II. (Fafúvós)	02154068	Jelentkezők száma: 1 fő       Sikeresen vizsgázók száma: 0 fő

                                                                    

Szórakoztató zenész II. (Ütős)	02154065	Jelentkezők száma: 3 fő       Sikeresen vizsgázók száma: 2 fő

                                                    

Szórakoztató zenész II. (Énekes szólista) 02154067  Jelentkezők száma: 9 fő       Sikeresen vizsgázók száma: 8 fő

                               

 

Szórakoztató zenész I. (Húros-vonós) 02155075	         Jelentkezők száma: 2  fő       Sikeresen vizsgázók száma:  1 fő

                          

 

Szórakoztató zenész I. (Ütős)	02155071	Jelentkezők száma: 3 fő       Sikeresen vizsgázók száma: 1 fő

 

Szórakoztató zenész I. (Énekes szólista) 0215507   Jelentkezők száma: 6 fő       Sikeresen vizsgázók száma: 4 fő               

 

Szórakoztató zenész I. (Billentyűs)	02155072	Jelentkezők száma: 4 fő       Sikeresen vizsgázók száma: 4 fő

                                              

 

 

OKJ vizsga eredmények:

 

Szakképesítés megnevezése                                                                            Szakképesítés azonosító-száma

                   

                                          

Szórakoztató zenész II. (Énekes szólista szakmairány (rockzene - popzene)) 54 212 08

     Jelentkezők száma: 3 fő       Sikeresen vizsgázók száma: 2 fő                                                                          

	

Szórakoztató zenész II. (Szórakoztató zenész szakmairány (billentyűs) (rockzene - popzene))	54 212 08	

      Jelentkezők száma: 1 fő       Sikeresen vizsgázók száma: 0 fő               

                                           

Táncos II. (Kortárs-, modern táncos szakmairány)	54 212 09	

      Jelentkezők száma: 1 fő       Sikeresen vizsgázók száma: 1 fő

                                                                                  

Szórakoztató zenész I. (Énekes szólista szakmairány)	55 212 07	

      Jelentkezők száma: 4 fő       Sikeresen vizsgázók száma: 1 fő

                                                                                  

Szórakoztató zenész I. (Szórakoztató zenész szakmairány (húros/vonós))	55 212 07	

      Jelentkezők száma: 3 fő       Sikeresen vizsgázók száma: 1 fő

                                                                                

Szórakoztató zenész I. (Szórakoztató zenész szakmairány (fafúvós))	55 212 07	

     Jelentkezők száma: 1 fő       Sikeresen vizsgázók száma: 1 fő
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Pedagógus minősítések

2021. 09. 21. Huppert Andrea – Pedagógus I. fokozat

2021. 12. 02. Takács Gábor – Pedagógus I. fokozat

 

Tanári teljesítmények:

 

	Neumann Balázs Zeneművészti Egyetem – doktori fokozat

 

Lázár-Ács Dóra Magyar Táncművészeti Egyetem MA

 

Pecze Zsófia - Szórakoztató zenész I. -  énekes szólista szakirány

Csikós József - Szórakoztató zenész I. -  billentyűs szakirány

Fenyves Márk – Szórakoztató zenész I. húros/vonós szakmairány

Girincsi Fruzsina - Szórakoztató zenész I. -  énekes szólista szakirány

Zsoldos Dániel Ernő – Szórakoztató zenész I. ütős szakirány

Dremmel-Vörös Nikoletta Szórakoztató zenész I. -  énekes szólista szakirány

 

Ellenőrzések

 

•	Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály (Törvényességi ellenőrzés)

•	Békés Megyei Kormányhivatal Oktatási Osztály (Törvényességi ellenőrzés)

•	Budapest Főváros Kormányhivatala Hatósági és Oktatási Főosztály (Törvényességi ellenőrzés)

•	Belső ellenőrzés

 

Az ellenőrzések során hiányosságokat nem tártak fel.

 

 

Szociális gondoskodás, gyermek- és ifjúságvédelem

A fenti feladok ellátása folyamatosan történik iskolánkban. Ezt a tagintézményvezetők koordinálják az osztályfőnökökkel

együtt.

 

Egészségnevelés, környezetvédelem

Egészségnevelés terén fontos támaszunk a védőnői és iskolaorvosi szolgálat. A környezetvédelem gyakori témája az

osztályfőnöki óráknak.

 

Eredmények, versenyeken való részvételek:

 

IX. Szolnoki Open Országos Mazsorett Versenyen különböző kategóriákban és korcsoportban 4 első helyezést, 4 második

helyezést és 1 harmadik helyezést értünk el

2022. 03. 19-20. megrendezésre került az MTMSZ Tavaszi Kupa verseny

Az eredmények a következők:

Berta Zsófia 9.evfolyamos tanuló Dance show kategóriában IV. x helyezest ert el.

Gulyás -Szabó Nikolett Dance show kategóriában  12.evfolyamos tanuló IV. helyezest ért el.

A 12.evfolyamos táncosok, Gulyás- Szabó Nikolett, Csizmadia Sára, Búza Richard, Egri Fanni, Tobai Kitti, Dávid Dóra,

fantasy csapat koreográfia II. helyezest ert el.

Boldizsár Izabella 11.evfolyamos tanuló Lyrical kategóriában IV. helyezest ert el.

Kiss Virág 11.evfolyamos tanuló Kortárs szóló kategóriában III. helyezest ert el.

Open kategóriában Gulyás-Szabó Nikolett, Boldizsár Izabella, Török Csanád I. helyezest ért el.

 

2022. 03. 19. Abigél Országos Minősítő Táncfesztiválon és az alábbi eredmények születtek:

4 arany

3 ezüst

koreográfusi különdíj
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2022. 03. 29. napján az egyesületünk és a PREMIER MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM ÉS AMI sporttáncosai a Magyar

Divat és Sporttánc Szövetség országos ranglista versenyén vettek részt Balmazújvárosban.

 

MTMSZ VERSENY EREDMENYEK:

Open duó -trió felnőtt kategória  Freedom Up című koreográfia

Boldizsár Izabella, Gulyas-Szabó Nikolett, Török Csanád.      I.helyezett

Dance show szóló felnőtt kategória Runnin című koreográfia

Gulyás-Szabó Nikolett.       IV.helyezett

Csizmadia Sára, Egri Fanni, Dávid Dóra, Búza Richárd, Gulyas-Szabó Nikolett, Tobai Kitti III.helyezett

 

Kortárs szóló ifi kategória Irányító almok Lipták -Pikó Levente Vajk.    IV.helyezett

 

Lyrical szóló felnőtt kategória  Bird set Free koreográfia: Boldizsár Izabella.     III.helyezett

 

Kortárs szóló felnőtt kategória Babel című koreográfia Kis Virag.           IV.helyezett

 

A békéscsabai táncosaink nagyszerűen szerepeltek a Táncpedagógusok Országos Szövetsége Ifjúsági és Felnőtt Táncfesztivál

Országos döntőjében.

 

A rendkívül magas színvonalúverseny nagyszerű körülmények között zajlott a Budapesti Erzsébet Ligeti Színházban, ahol

professzionális színpadi hang és fénytechnika segítette a produkciókat.

 

A 31. Országos Táncfesztiválon rendkívül nagy mezőny vett részt minden korcsoportban, éppen ezért az Országos döntőt

területi elődöntők, selejtezők előzték meg.

A táncosaink a Makói elődöntőn is szépen szerepeltek és bejutottak a Budapesti Országos fináléba, ahol méltóképpen

képviselték iskolánkat

A versenyen az ország legjobb táncklubjainak csoportjai és táncosai vettek részt, a zsűritagok a Táncművészeti Egyetem tanárai,

és volt Rektora, a hazai táncművészet kiválóságai voltak.

 

XXXI. Országos Táncművészeti Fesztivál, a Táncpedagógusok Országos Szövetségének szervezésében

 

9. évfolyam, moderntánc (kiscsoport) kategória: III.helyezést

10. évfolyam, moderntánc (nagycsoport) kategória: II.helyezést

11-12. évfolyam, moderntánc (kiscsoport) kategória: I. helyezést értek el a növendékek!

Koreográfus és felkészítő tanár: Fekete Mercédesz

 

Varjas Szofi iskolánk 9. évfolyamos tanulója a 2022.05.08.-án Zágrában megrendezett nemzetközi versenyen Hip Hop Show A

Solo Youth-kategóriában első helyezést ért el

 

 

 

III. AZ ISKOLAI SZERVEZET MŰKÖDÉSE

 

Az iskolavezetőségi értekezleteket havonta, illetve, ha aktuális teendő adódott, rendkívüli megbeszélést is tartottunk.

Az iskolai honlapunkon és a facebook oldalunkon mindenki nyomon követhette intézményünk életét, és az aktuális

információkhoz is hozzájuthatott.

 

A diákképviselet

Diákönkormányzatunk élete egyre élénkebb, mozgalmasabb. Számos jó ötlettel gyarapítják a mindennapjaikat. Úgy gondolom,

hogy a gyerekek érdekképviselete, a diákok tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének támogatása, iskolánkban megfelelően

működik.

A diákönkormányzat leglényegesebb feladatai közé sorolhatók az iskolai ünnepségek és megemlékezések szervezésében való
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közreműködés, valamint szabadidő tartalmas eltöltésének biztosítása és a megfelelő tanár-diák kapcsolat fenntartása.

A diákönkormányzat tagjai részt vesznek az iskola kulturális programjain, szükség esetén azok szervezésében, a tradíciók

ápolásban, hagyományépítésben.

Sajnos eddig még nem valósult meg, de továbbra is cél egy olyan ifjúsági szervezet alapítása, melyben a tagok és rajtuk

keresztül az iskola diákjai jókedvvel és aktívan vállalnak feladatokat, saját leleményes ötleteikkel állnak elő, és a

megvalósításban is tevékenyen közreműködnek.

 

Szülői szervezet

Az iskolai rendezvények nyitottak a szülők számára (tanévnyitó, karácsonyi műsorok, tanévzáró, PMP, Premier Művészeti

Napok).

A Szülői Munkaközösség vezetését az osztályok SZM elnökei alkotják. A tanév során több alkalommal tartanak gyűléseket,

amelyeken az iskolát érintő aktuális kérdéseket beszélik meg.

 

IV. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, MINŐSÉGFEJLESZTÉS

 

Az intézményi pedagógiai folyamatok a személyiség- és közösségfejlesztést, az elvárt tanulási eredmények elérését, a szülők, a

tanulók és a munkatársak elégedettségét és a fenntartói elvárások teljesülését szolgálják. Biztosítjuk a tanulók érdekeit a

Pedagógiai programban, melyek megfelelnek a szülők és pedagógusok elvárásainak.

 

Szülői elégedettségmérés

 

A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben. Szülői interjú alátámasztja elégedettségüket. A

szülők pozitív véleménnyel vannak az iskoláról.

 

Panaszkezelés

 

Kidolgozott és követhető az intézmény panaszkezelése.

 

V. GAZDASÁGI BESZÁMOLÓ

 

Elérhető a könyvelőségen.

 

 

VI. TAPASZTALATOK, TERVEK

 

Számtalan sikert könyvelhetünk el, ugyanakkor azt is leszögezhetjük, hogy igen nehéz munkát végzünk, hiszen gyakran meg

kell küzdeni az iskolánkat érő előítéletekkel. Úgy gondolom, hogy eredményeink és az idő, illetve tanítványaink sikeressége

minket igazol. Célunk, hogy minden tanuló megtalálhassa azt a területet, amelyben ő tehetséges, amely által sikeres, boldog

felnőtté válhat.

 

Az iskola több felkérésnek, meghívásnak tesz eleget országszerte, ahová szívesen visszavárják a fellépőinket.

 

Sikerként kell elkönyvelnünk, hogy az általunk szakvizsgáztatott növendékek közül többen már az intézményünk tanárai között

találhatóak meg, mivel ezt a végzettséget nemcsak Magyarországon ismerik el, hanem Európában bárhol.

A szakképzésben történő változások pozitív irányban fordultak számunkra, mivel a szórakoztató zenész I. felsőfokú

szakképesítéssel hivatalosan is tanítani lehet, alapfokú művészeti iskolákban és művészeti szakgimnáziumokban is.

 

Legfontosabb célok között szerepel, az együttműködő, jó emberi kapcsolatok kialakítása illetve a megfelelő légkör a kollégák és

a diákok körében, valamint nélkülözhetetlen az intézmény folyamatos megújulásra szakmai és tárgyi téren, továbbá a

pedagógusok folyamatos szakmai tudásbázisának bővítése is.

 
 

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

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

 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

 

2022/2023. tanév

 

Szorgalmi időszakban:

Békéscsaba

H-P: 7:00 - 20:00

Szeged, Budapest

H-Szo: 7:00 - 21:30

 

Nyári szünetben: szerdánként ügyeleti napokon 10:00-14:00-ig.
 

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

 

 

ESEMÉNYNAPTÁR – 2022/2023.

 

Augusztus

22. Alakuló értekezlet Kulcsár Sándor

24., 25., 26. Javító és osztályozó vizsgák – Kulcsár Sándor

31. Nyitóértekezlet, a munkaterv megvitatása – Kulcsár Sándor

 

Szeptember

1. Osztályonkénti tanévnyitó 1000 – Osztályfőnök

2-3. Tankönyvek osztása

13. Fakultációk véglegesítése, szakkörök meghirdetése -Tagintézményvezető

24. Magyar Diáksport Napja

 

Október

1. Az idősek világnapja

6. Az aradi vértanúk napja

21. Október 23-ai iskolai megemlékezés

14-27. Őszi írásbeli érettségi vizsgák

21. Figyelmeztetők beírása – Osztályfőnökök

22. Közzétételi lista a KIR-en keresztül

31. Takarékossági világnap

 

November

8. Fogadóóra, szülői értekezlet

14. Nyílt nap a 8. osztályosok részére: zenész; táncos: 1000

16. Nyílt nap a 8. osztályosok részére: zenész; táncos: 1000 – Békéscsaba

18. Nyílt nap a 8. osztályosok részére, zenész; táncos: 1000  – Szeged

10-25. Őszi középszintű szóbeli vizsgák

20.Szalagavató (Budapest)

27. Szalagavató (Szeged)

 

December

Ellenőrző szerv Kezdő dátum Vég dátum Típusa
Budapest Főváros Kormányhivatala 2021. 09. 24. 2021. 11. 16. Törvényességi ellenőrzés
Csongrád Megyei Kormányhivatal 2021. 09. 14. 2021. 11. 12. Törvényességi ellenőrzés
Békés Megyei Kormányhivatal 2021. 04. 08. 2021. 10. 28. Törvényességi ellenőrzés
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3. Fogyatékos emberek nemzetközi napja

Téli szünet 2022.december 22. – 2023. január 8.

2022. december 21., szerda az utolsó, 2023. január 9. az első tanítási nap.

 

2022. január

9. Első tanítási nap a téli szünet után

Január 6. – március 31. között szakmai ellenőrzés – közösségi szolgálat teljesítése és dokumentálása

07. Szalagavató (Békéscsaba)

09. A tanulók fizikai állapotfelmérésének kezdete

6-7. Osztályozó vizsgák

21. A félév utolsó tanítási napja

Osztályozó értekezletek

2022. január 18. Budapest

2022. január 19. Békéscsaba

2022. január 20. Szeged

22. A magyar kultúra napja

25. Munkaközösségek féléves beszámolójának leadása

27.  A holokauszt nemzetközi emléknapja

28. A tanulók értesítése az első félév tanulmányi eredményeiről.

 

Február

1. Félévi értekezlet – Szeged

2. Félévi értekezlet – Békéscsaba

3. Félévi értekezlet – Budapest

9. Szülői értekezlet, fogadóóra

8. Biztonságos internet nap

14. Érettségi vizsgára jelentkezés – Hankó Ildikó

15. Szakmai vizsgára való jelentkezés – Hankó Ildikó

21. Kibővített vezetőségi értekezlet

21. Az anyanyelv nemzetközi napja

22. Felvételi meghallgatások (Budapest)

23. Felvételi meghallgatások (Békéscsaba)

24.  Felvételi meghallgatások (Szeged)

24. Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól

 

Március

8. Nőnap

9. Fakultációs szülői értekezlet (10. évfolyam)

6-10. „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét

12. Iskolai ünnepség (Március 15.)

16. Ideiglenes felvételi jegyzék kihirdetése - Kulcsár Sándor

16-19. Premier Művészetiért - verseny

27 – 31. 4-8. Digitális Témahét

 

Április	

9. Figyelmeztetők beírása – Osztályfőnökök

11. A magyar költészet napja

11.Szülői értekezlet

06- 12. Tavaszi szünet

2023. április 5., szerda az utolsó, április 12., szerda az első tanítási nap.

16. Iskolai megemlékezés a holokauszt áldozatairól (a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja)

21-22. Osztályozó vizsga (12. évfolyam)

20. A tanulók fizikai állapotfelmérésének vége
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24-28. Fenntarthatósági Témahét

26-28. Osztályozó értekezlet (végzős osztályok)

29. Ballagás

30. Tankönyvrendelés határideje

30. A tanulók értesítése a felvétele eredményéről

	

Május

8. Magyar érettségi

9.Matematika érettségi

10.Történelem érettségi

11. Angol nyelv érettségi

15 . Szakmai írásbeli vizsga (OKJ)

12. FIT mérés befejezése

26. Kompetencia-mérés 10. évfolyam

	

Június

1-2. Osztályozó vizsga, 9-11. évfolyam

4. Iskolai megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról

3-14. Szakmai gyakorlati, szóbeli vizsgák

7-9. Osztályozó értekezletek

15. A tanév utolsó napja

19-30. Szóbeli érettségi vizsgák

15-17. Tanévzáró ünnepélyek

22-23. 9.-esek beiratkozása – Osztályfőnökök

22. Munkaközösségek éves beszámolójának leadási határideje

27-29. Tanévzáró értekezlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

Intézményvezetői tanfelügyelet

 

Eredmény rögzítésének dátuma:

2016.11.25.

Kompetenciák értékelése
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1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása

 

Kiemelkedő területek

? Biztonságos, támogató tanulási környezetet hoz létre.

 

Fejleszthető területek

? A tanulási, tanítási folyamatok nyomon követése, áttekintése, értékelése. A visszajelzés és az értékelés kultúrájának fejlesztése

a fejlődés elősegítése érdekében.

 

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása

 

Kiemelkedő területek

? Közös értékrendet fogadtat el, amely mindenki tevékenységének részévé válhat. Változásokra nyitott környezetet hoz létre.

 

Fejleszthető területek

? Nyomon követhető mérési, értékelési rendszerek használata. A belső és külső mérések eredményeinek beépítése a fejlesztési

folyamatba.

 

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása

 

Kiemelkedő területek

? A professzionális munkavégzés iránti motiváció. Hatékony kommunikáció a médiákkal.

 

Fejleszthető területek

? Önreflexió képességének fejlesztése. A vezetési feladatok megosztása a vezető munkatársaival a saját és mások képességeibe

vetett bizalomra alapozva. A vezetési módszerek továbbfejlesztése.

 

4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása

 

Kiemelkedő területek

? Pályázatokon, versenyeken való részvétel, versenyek szervezése. Inspiráló vezetés. Támogatja a kollégák módszertani

fejődését.

 

Fejleszthető területek

? A vezetés megosztása és kommunikáció a kollégákkal a közös döntéshozatal érdekében. Hatékony visszajelzés a kollégák fel,

időben.

 

5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása

 

Kiemelkedő területek

? Az intézményi erőforrások hatékony kezelése a jogszabályoknak és a fenntartó elvárásainak megfelelően. Az intézmény

működésének menedzselése.

 

Fejleszthető területek

? Az alapdokumentumok tartalmának összehangolása. Az időmenedzsment hatékonyságnak növelése.

 

Utolsó frissítés: 2022. 11. 03.

 

6. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :
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https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=201425
 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:

 

https://premiermuveszeti.hu/wp-content/uploads/2022/09/Pedagogia-Program-Nevelesi-terv.pdf
 

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=201425
 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

https://premiermuveszeti.hu/wp-content/uploads/2022/09/Pedagogia-Program-Nevelesi-terv.pdf
 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

https://premiermuveszeti.hu/wp-content/uploads/2022/09/Pedagogia-Program-Nevelesi-terv.pdf
 

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

https://premiermuveszeti.hu/wp-content/uploads/2022/09/Pedagogia-Program-Nevelesi-terv.pdf

 

Osztályozó és előrehozott vizsgák időpontja

 

Írásbeli-szóbeli: 2023. január 06-07.

2023.április 21 - 22.

2023. június 1-2.

 
 

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

 

2022/2023. tanév

 

Békéscsaba:

(5600 Békéscsaba, Szabadság tér 6.)

 

Művészeti szakgimnáziumi párhuzamos oktatásban résztvevő tanuló: 26 fő

Művészeti szakgimnázium nevelés-oktatás (szórakoztató zenész): 13 fő

 

Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág: 44 fő

Alapfokú művészetoktatás táncművészeti ág: 81 fő

 

(5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 46-50.)

 

Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág: 13 fő

Alapfokú művészetoktatás táncművészeti ág: 44 fő

 

(5700 Gyula, Béke sugárút 35.)

 

Alapfokú művészetoktatás táncművészeti ág: 35 fő

 

(5700 Gyula, Városház u. 18.)

 

Alapfokú művészetoktatás táncművészeti ág: 20 fő

 

Szeged

 

(6725 Szeged, Boldogasszony sugárút 44.)
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Művészeti szakgimnáziumi párhuzamos oktatásban résztvevő tanuló: 57 fő

Művészeti szakgimnázium nevelés-oktatás (szórakoztató zenész): 25 fő

 

Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág: 142 fő

 

Budapest

 

(1143 Budapest, Gizella út 37.)

 

Művészeti szakgimnáziumi párhuzamos oktatásban résztvevő tanuló: 61 fő

Művészeti szakgimnázium nevelés-oktatás (szórakoztató zenész): 55 fő

Művészeti szakgimnázium nevelés-oktatás (kortárs-modern táncos): 15 fő

 

(1143 Budapest, Gizella út 36.)

 

Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág: 61 fő

Alapfokú művészetoktatás táncművészeti ág: 21 fő

 

(2146 Mogyoród, Gödöllői út 17.)

 

Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág: 21 fő

Alapfokú művészetoktatás táncművészeti ág: 13 fő

 

Utolsó frissítés: 2022. 11. 03.

 

7. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

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

Nem releváns.
 

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

részvétel:

 

2021/2022. tanév eredményei

 

IX. Szolnoki Open Országos Mazsorett Versenyen különböző kategóriákban és korcsoportban 4 első helyezést, 4 második

helyezést és 1 harmadik helyezést értünk el

2022. 03. 19-20. megrendezésre került az MTMSZ Tavaszi Kupa verseny

 

Az eredmények a következők:

 

Berta Zsófia 9.evfolyamos tanuló Dance show kategóriában IV. x helyezest ert el.

Gulyás -Szabó Nikolett Dance show kategóriában  12.evfolyamos tanuló IV. helyezest ért el.

A 12.evfolyamos táncosok, Gulyás- Szabó Nikolett, Csizmadia Sára, Búza Richard, Egri Fanni, Tobai Kitti, Dávid Dóra,

fantasy csapat koreográfia II. helyezest ert el.

Boldizsár Izabella 11.evfolyamos tanuló Lyrical kategóriában IV. helyezest ert el.

Kiss Virág 11.evfolyamos tanuló Kortárs szóló kategóriában III. helyezest ert el.

Open kategóriában Gulyás-Szabó Nikolett, Boldizsár Izabella, Török Csanád I. helyezest ért el.

 

2022. 03. 19. Abigél Országos Minősítő Táncfesztiválon és az alábbi eredmények születtek:

4 arany
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3 ezüst

koreográfusi különdíj

 

2022.03. 29. napján az egyesületünk és a PREMIER MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM ÉS AMI sporttáncosai a Magyar Divat

és Sporttánc Szövetség országos ranglista versenyén vettek részt Balmazújvárosban.

 

MTMSZ VERSENY EREDMENYEK:

 

Open duó -trió felnőtt kategória  Freedom Up című koreográfia

Boldizsár Izabella, Gulyas-Szabó Nikolett, Török Csanád.      I.helyezett

 

Dance show szóló felnőtt kategória Runnin című koreográfia

Gulyás-Szabó Nikolett.       IV.helyezett

 

Fantasy csapat felnőtt Holdfenyben a farkasok című koreográfia

Csizmadia Sára, Egri Fanni, Dávid Dóra, Búza Richárd, Gulyas-Szabó Nikolett, Tobai Kitti III.helyezett

 

Kortárs szóló ifi kategória Irányító almok Lipták -Pikó Levente Vajk.    IV.helyezett

 

Lyrical szóló felnőtt kategória  Bird set Free koreográfia: Boldizsár Izabella.     III.helyezett

 

Kortárs szóló felnőtt kategória Babel című koreográfia Kis Virag.           IV.helyezett

 

A békéscsabai táncosaink nagyszerűen szerepeltek a Táncpedagógusok Országos Szövetsége Ifjúsági és Felnőtt Táncfesztivál

Országos döntőjében.

 

A rendkívül magas színvonalúverseny nagyszerű körülmények között zajlott a Budapesti Erzsébet Ligeti Színházban, ahol

professzionális színpadi hang és fénytechnika segítette a produkciókat.

 

A 31. Országos Táncfesztiválon rendkívül nagy mezőny vett részt minden korcsoportban, éppen ezért az Országos döntőt

területi elődöntők, selejtezők előzték meg.

A táncosaink a Makói elődöntőn is szépen szerepeltek és bejutottak a Budapesti Országos fináléba, ahol méltóképpen

képviselték iskolánkat

A versenyen az ország legjobb táncklubjainak csoportjai és táncosai vettek részt, a zsűritagok a Táncművészeti Egyetem tanárai,

és volt Rektora, a hazai táncművészet kiválóságai voltak.

 

XXXI. Országos Táncművészeti Fesztivál, a Táncpedagógusok Országos Szövetségének szervezésében

 

9.évfolyam, moderntánc (kiscsoport) kategória: III.helyezést

10. évfolyam, moderntánc (nagycsoport) kategória: II.helyezést

11-12. évfolyam, moderntánc (kiscsoport) kategória: I. helyezést értek el a növendékek!

Koreográfus és felkészítő tanár: Fekete Mercédesz

 

Varjas Szofi iskolánk 9. évfolyamos tanulója a 2022.05.08.-án Zágrában megrendezett nemzetközi versenyen Hip Hop Show A

Solo Youth-kategóriában első helyezést ért el
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A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:

Nem releváns.
 

Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:

2022/2023. tanév

 

Városi rendezvényeken való szereplések, valamint karácsonyi és egyéb iskolai hangversenyek rendszeres szereplői az alapfokú

művészeti oktatásban résztvevő tanulóink.
 

A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:

Az iskola tanárai és tanulói rendszeresen fellépnek a békéscsabai, szegedi, budapesti  kulturális élet különböző rendezvényein,

mind önálló kezdeményezésre, mind pedig meghívásra.

Minden hónap utolsó hetében PMP (Premier Művészeti Pódium)

 

Utolsó frissítés: 2022. 11. 03.

 

8. Működését meghatározó dokumentumok  

 

A közzétételi lista letöltésének dátuma:

2022. november 03.

Szervezeti és működési
szabályzat:

http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-201425-0

Házirend: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-201425-
0

Pedagógiai program: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-201425-0
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