
 

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 zeneművészeti ágon

-alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

-alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

 

2. Fenntartó adatai 

 

3. Az intézmény működő feladatellátási helyei 
 

002 - CLASSIC Alapfokú Művészeti Iskola BAKS, Fő úti Telephelye (6768 Baks, Fő út 82.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

 

005 - CLASSIC Alapfokú Művészeti Iskola CSANYTELEK, Szent László utcai Telephelye (6647 Csanytelek,

Szent László út 4/a)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

102277
Classic Alapfokú Művészeti Iskola
6763 Szatymaz, Petőfi Sándor utca 6.

OM azonosító: 102277
Intézmény neve: Classic Alapfokú Művészeti Iskola
Székhely címe: 6763 Szatymaz, Petőfi Sándor utca 6.
Székhelyének megyéje: Csongrád-Csanád
Intézményvezető neve: Szatmári-Nagy Szilvia
Telefonszáma: 70/9423727
E-mail címe: szatmarinsz@gmail.com

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2021.02.09.

Fenntartó: Classic Oktatási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Fenntartó címe: 6793 Forráskút, Csongrádi út 14.
Fenntartó típusa: korlátolt felelősségű társaság
Képviselő neve: Kocsis Mária
Telefonszáma: 30/9036889
E-mail címe: 0312maja@gmail.com
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- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

 

007 - CLASSIC Alapfokú Művészeti Iskola CSONGRÁD, Kossuth téri Telephelye (6640 Csongrád, Kossuth

tér 6.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

 

008 - CLASSIC Alapfokú Művészeti Iskola CSONGRÁD, Piroska téri Telephelye (6640 Csongrád, Piroska

tér 3.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

 

010 - CLASSIC Alapfokú Művészeti Iskola FELGYŐ, Széchenyi utcai Telephelye (6645 Felgyő, Széchenyi

utca 3.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

 

016 - CLASSIC Alapfokú Művészeti Iskola SZEGVÁR, Templom utcai Telephelye (6635 Szegvár, Templom

utca 2.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

 

017 - CLASSIC Alapfokú Művészeti Iskola SZENTES, Csongrádi úti Telephelye (6600 Szentes, Csongrádi út

2.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

 

021 - CLASSIC Alapfokú Művészeti Iskola TÖMÖRKÉNY, Petőfi Sándor úti Telephelye (6646 Tömörkény,

Petőfi út 9/a)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

 

025 - CLASSIC Alapfokú Művészeti Iskola DÓC, Alkotmány utcai Telephelye (6766 Dóc, Alkotmány utca

19.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

 

026 - Classic Alapfokú Művészeti Iskola (6763 Szatymaz, Petőfi Sándor utca 6.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

 

029 - CLASSIC Alapfokú Művészeti Iskola SZEGED, Űrhajós utcai Telephelye (6723 Szeged, Űrhajós utca

4.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon
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- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

 

031 - CLASSIC Alapfokú Művészeti Iskola PUSZTASZER, Kossuth utcai Telephelye (6769 Pusztaszer,

Kossuth utca 51.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

 

033 - CLASSIC Alapfokú Művészeti Iskola HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, Hóvirág utcai Telephelye (6800

Hódmezővásárhely, Hóvirág utca 4/a.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

 

035 - CLASSIC Alapfokú Művészeti Iskola ÓPUSZTASZER, Felszabadulás utcai Telephelye (6767

Ópusztaszer, Felszabadulás utca 22-26.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

 

036 - CLASSIC Alapfokú Művészeti Iskola SZEGED, Jókai utcai Telephelye (6724 Szeged, Jókai utca 1.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

 

038 - CLASSIC Alapfokú Művészeti Iskola HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, Vöröskereszt utca Telephelye (6800

Hódmezővásárhely, Vöröskereszt utca 5/a.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

 

039 - CLASSIC Alapfokú Művészeti Iskola HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, Deák Ferenc utcai Telephelye (6800

Hódmezővásárhely, Deák Ferenc utca 4-6.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

 

4. Intézmény statisztikai adatai 

 

Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint
2020-as 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

3 /  12 



 

Pedagógusok, oktatók számának nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként - összesítő táblázat
2020-as statisztikai adatok alapján

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

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 1344 765 0 0 19 10 0 0 23 0,00 6 4

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

Kiegészítő
nemzetiségi
nyelvoktatás, 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
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Fő munkaviszony keretében, pedagógus-munkakörben, oktató munkakörben alkalmazott pedagógusok

számának nyitóállománya pedagógus képesítés és munkakör szerint (fő) - összesítő táblázat
2020-as statisztikai adatok alapján

 

Köznevelési alapfeladatellátásban nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók

létszáma, nyitóadatok - összesítő táblázat
2020-as statisztikai adatok alapján

tanít tanít foglalkoztatott munkaidőben
foglalkozatott

Teljes
munkaidős

0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11 0 0 0

ebből nő 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0

Részmunkaid
ős

0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0

ebből nő 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0

Óraadó,
megbízási
szerződés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0

ebből nő 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0

Összesen
(s01+s03+s05
)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 23 0 0 0

ebből nő
(s02+s04+s06
)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 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

gó
gu

s 
ké

pe
sí

té
s

Középiskolai
tanár

Általános
iskolai tanár

Tanító 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Tanító,
speciális
képesítéssel

Gyógypedag
ógus

Felsőfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

Középfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

Szakoktató

Pedagógus
képesítéssel
rendelkező,
egyéb
felsőfokú
végzettségű

1 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17

Jogszabály
alapján pedagógus
képesítést nem
igénylő

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Összesen
(s01+s02+…+s12
)

1 2 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
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Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=102277

 

Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 
 

002 - CLASSIC Alapfokú Művészeti Iskola BAKS, Fő úti Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=102277&th=002
 

005 - CLASSIC Alapfokú Művészeti Iskola CSANYTELEK, Szent László utcai Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=102277&th=005
 

007 - CLASSIC Alapfokú Művészeti Iskola CSONGRÁD, Kossuth téri Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=102277&th=007
 

008 - CLASSIC Alapfokú Művészeti Iskola CSONGRÁD, Piroska téri Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=102277&th=008
 

010 - CLASSIC Alapfokú Művészeti Iskola FELGYŐ, Széchenyi utcai Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=102277&th=010
 

016 - CLASSIC Alapfokú Művészeti Iskola SZEGVÁR, Templom utcai Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=102277&th=016
 

017 - CLASSIC Alapfokú Művészeti Iskola SZENTES, Csongrádi úti Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=102277&th=017
 

021 - CLASSIC Alapfokú Művészeti Iskola TÖMÖRKÉNY, Petőfi Sándor úti Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=102277&th=021
 

Teljes munkaidős Részmunkaidős Teljes és részmunkaidős
összesen

Megbízásos jogviszony
(megbízási szerződés)

Összesen ebből nő Összesen ebből nő Összesen ebből nő Összesen ebből nő

Összesen (s02+s03+…+s21) 1 0 5 4 6 4 0 0

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

1 0 3 2 4 2 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 0 0 1 1 1 1 0 0

Ápoló

Hangszerkarbantartó 0 0 1 1 1 1 0 0

Úszómester

Rendszergazda

Pedagógiai felügyelő

Gyermek- és ifjúságvédelmi
felelős

Szociális munkás

Gyógytornász
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025 - CLASSIC Alapfokú Művészeti Iskola DÓC, Alkotmány utcai Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=102277&th=025
 

026 - Classic Alapfokú Művészeti Iskola

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=102277&th=026
 

029 - CLASSIC Alapfokú Művészeti Iskola SZEGED, Űrhajós utcai Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=102277&th=029
 

031 - CLASSIC Alapfokú Művészeti Iskola PUSZTASZER, Kossuth utcai Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=102277&th=031
 

033 - CLASSIC Alapfokú Művészeti Iskola HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, Hóvirág utcai Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=102277&th=033
 

035 - CLASSIC Alapfokú Művészeti Iskola ÓPUSZTASZER, Felszabadulás utcai Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=102277&th=035
 

036 - CLASSIC Alapfokú Művészeti Iskola SZEGED, Jókai utcai Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=102277&th=036
 

038 - CLASSIC Alapfokú Művészeti Iskola HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, Vöröskereszt utca Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=102277&th=038
 

039 - CLASSIC Alapfokú Művészeti Iskola HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, Deák Ferenc utcai Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=102277&th=039

 

5. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

A művészeti iskolába minden év májustól szeptemberig van lehetőség jelentkezni.

A jelentkezést elsősorban a telephelyeken tanító pedagógusoknál lehet megtenni, illetve az iskola székhelyén az irodában a

kitöltött jelentkezési lapokkal.

Felvételi vizsgát általában nem tartunk, az előképző és az alap 1 évfolyamban.

Ha valaki magasabb évfolyamba kéri a felvételét, akkor ha járt már másik művészeti iskolába, elkérjük a bizonyítványát és az

annak megfelelő évfolyamba soroljuk
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

A művészeti iskolába minden év májustól szeptemberig van lehetőség beiratkozni.

A jelentkezést elsősorban a telephelyeken tanító pedagógusoknál lehet megtenni, illetve az iskola székhelyén az irodában a

kitöltött jelentkezési lapokkal.

Azoknak a tanulóknak a jelentkezését, akik már előző tanév végén jelentkeztek, szeptemberben felülvizsgáljuk, hiszen

előfordulhat, hogy időközben meggondolták magukat.
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

A 2020-2021-es tanévben:

zeneművészeti ágban 4 csoport

képzőművészeti ágban 1 csoport

táncművészeti ágban 63 csoport
 

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:

A Térítési díj mértéke a CLASSIC Alapfokú Művészeti Iskolában:

18 éven aluli tanulóknál a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 35.§ (1) bekezdés b) pontja alapján: tanévenként, a
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tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának az 5-20 %-a.

18 éven felüli, de 22 éven aluli tanulóknál a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 35.§ (1) bekezdés c) pontja alapján:

tanévenként, a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának a 15-40 %-a.

 

A térítési díjból az iskola igazgatója további kedvezményeket adhat szociális helyzet, illetve tanulmányi eredmény és egyedi

elbírálás alapján (Térítési – és Tandíjszedési Szabályzat 5.pont).

A térítési díj a hátrányos helyzetű településeken csoportos oktatásban résztvevő tanulók esetében a minimálisan szedhető,

szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 5 %-a lehet.

 

A szakmai feladatra számított kiadások összege megoszlik egyéni és csoportos oktatásban résztvevőkre. Az egyéni oktatásban

számított kiadásokhoz a zeneművészeti ágon oktató pedagógusok, óraadók, 1 igazgatóhelyettes, hangszerkarbantartó és 1

iskolatitkár bére és járulékai számítanak. A szakmai feladatra számított kiadások fennmaradt része a csoportos oktatásban

résztvevők kiadása.

Az átlagos tanulólétszám számításakor az előző év októberi létszámadatok 4/12-ed arányban, az azt megelőző októberi létszám

8/12-ed arányban kerülnek beszámításra.

 

A tandíj mértéke a CLASSIC Alapfokú Művészeti Iskolában megegyezik az adott tanév térítési díjának összegével.

1., Az intézmény 2019. évi szakmai feladatra számított kiadása:	

csoportos oktatásban: 83.944.000,- Ft,		egyéni oktatásban: 13.111.000,- Ft

A 2019.évi átlagos tanulólétszám:

csoportos oktatásban: 1.311 fő,			egyéni oktatásban: 60 fő

 

A szakmai kiadások egy tanulóra jutó hányada:			

csoportos oktatásban: 64.031,- Ft			egyéni oktatásban:	218.517,- Ft

ennek 5%-a:		  3.201,- Ft,			ennek 5%-a:		  10.925,- Ft,

ennek 15%-a:		  9.605,- Ft,			ennek 15%-a:		  32.777,- Ft,

ennek 20%-a:		12.806,- Ft,			ennek 20%-a:		  43.703,- Ft,

ennek 40%-a:		25.612,- Ft.			ennek 40%-a:		  87.407,- Ft.

 

2., A fentiek alapján a CLASSIC Alapfokú Művészeti Iskolában a 2020/2021-es tanévben:

a térítési díj összege:

Csoportos oktatásban (táncművészeti ágon, képzőművészeti ágon tanulóknak)

18 éven aluli tanulóknál az éves kiadás 5 %-a, de minimum 3.600,- Ft/tanév, maximuma 8.500,- Ft/tanév.

Hátrányos helyzetű településeken az éves kiadás 5 %-a, 3.600,- Ft/ tanév.

18-22 éves tanulóknál:	11.000,- Ft/tanév.

Egyéni oktatásban (zeneművészeti ágon) tanulóknak

18 éven aluli tanulóknál: 20.000,- Ft/tanév.

18-22 éves tanulóknál: 40.000,- Ft/tanév.

 

a tandíj összege:

Csoportos oktatásban (táncművészeti ágon, képzőművészeti ágon tanulóknak)

18 éven aluli tanulóknál az éves kiadás 5 %-a, de minimum 3.600,- Ft/tanév, maximuma 8.500,- Ft/tanév.

18-22 éves tanulóknál:	11.000,- Ft/tanév.

22 éven felüli tanulóknál:	11.000,- Ft/tanév.

Egyéni oktatásban (zeneművészeti ágon) tanulóknak:

18 éven aluli tanulóknál: 20.000,- Ft/tanév.

18-22 éves tanulóknál: 40.000,- Ft/tanév

 
 

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

A CLASSIC AMI (6763 Szatymaz, Petőfi u. 6. OM: 102277) 2019/2020-as tanévvégi beszámolójának fenntartói értékelése (a

Nkt. 83. § (2) e) és h) pontja, 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet figyelembevételével)

 

Az intézmény vezetője által készített tanévvégi beszámolót a CLASSIC Oktatási és Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője,
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Kocsis Mária értékelte. Az intézményvezető által elkészített intézményi beszámolót elfogadta, hiszen az iskolában folyó

pedagógiai munka az intézmény pedagógiai programjával és az elfogadott költségvetéssel összhangban van.

 

Az ellenőrzés területei

1.	 A 2019/2020-as tanév intézményvezetői beszámolója

2.	A 2020 március 16-tól életbe lépő digitális oktatás megvalósítása, bevezetésének körülményei.

3.	Az intézményműködés törvényessége

4.	Tárgyi és személyi feltételek

5.	A szakmai munka eredményessége

6.	Az intézmény gazdálkodása

7.	Gyermek és ifjúságvédelmi tevékenység

8.	A tanuló és gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések

9.	Az intézményvezető munkájának értékelése

 

1.	A 2019/2020-as tanév intézményvezetői beszámolója: Az intézmény beszámolóját Szatmári-Nagy Szilvia készítette el, a

munkaközösség vezetők és a kollégák beszámolóival összhangban.

Az intézményi beszámoló részletes, teljes körűen megismerhető belőle a CLASSIC AMI egész éves munkája.

A beszámoló kitért a járványhelyzet miatt bevezetett rendkívüli intézkedésekre is, az intézményben alkalmazott új digitális

munkarend bevezetésére, ellenőrzésére és összefoglaló értékelésére. Tartalmazza az Intézkedési tervben foglaltak feladatait,

mely az intézményi tanfelügyeleti eljárásban készült.

 

2.	A 2020 március 16-tól életbe lépő digitális oktatás megvalósítása, bevezetésének körülményei. A pedagógusok és valamennyi

munkatárs a kialakult helyzetre jól reagáltak és erős hivatástudatról, szakmai felkészültségről adtak tanúbizonyságot. Az iskola

honlapján elérhetővé vált a digitális tananyag, valamint a különböző csoportokban online módon, élő órákat tartva valósították

meg a tanárok az online oktatást. A rendkívüli helyzet újabb ötleteket, megvalósítási formákat generált. A naplókban az

előírásoknak megfelelően rögzítésre került a tananyag és a tanulók értékelése.

 

3.	Az intézményi működés törvényessége: Az intézmény törvényes működési feltételei, alapdokumentumai (Szervezeti és

Működési Szabályzat, Pedagógiai Program, Éves Munkaterv, Alapító Okirat), szabályzatai naprakészek, legitimek.

A dokumentumokban az előírások változásai nyomon követhetőek, aktualizáltak.

Az intézmény adatkezelése a szabályzatnak megfelelő.

 

4.	Tárgyi és személyi feltételek: A feladatellátáshoz szükséges tárgyi és személyi feltételek az intézményben adottak és

megfelelőek. 2019-2020-as tanév: összesen 22 fő pedagógus, ebből 10 fő teljes munkaidős,11 fő részmunkaidős,1 fő óraadó.

8 fő segítő, ebből 5 iskolatitkár: 2 teljes munkaidős, 3 részmunkaidős. 0,5 fő jelmez és viselettáros 0,5 fő hangszerkarbantartó

0,5 fő rendszergazda.

A pedagógusok eszközigénye, jelmez és viseletkészítést ebben az évben is teljesült.

 

5.	A szakmai munka eredményessége

Az intézmény szakmai munkájának értékelése a 2019/2020-as tanévvégi beszámoló alapján történik.

 

5.1.	Tanulmányi munka, eredményeink: Tanulóink különböző művészeti iskolás versenyen, Diákolimpián, minősítő versenyen

vettek részt. A tanszakok munkaközösségi beszámolójában részletesen tájékozódtam az eredményekről, melyre fenntartóként

nagyon büszke vagyok, igyekszünk minden anyagi és erkölcsi támogatást biztosítani a jövőben is a nemes cél elérése

érdekében.

5.2.	Tanórán kívüli tevékenységek, rendezvények: A versenyeken kívül kirándulásokat, táborokat, különböző csapatépítő

programokat szervezünk a gyerekeknek, ill. a szülőkkel együtt. 2019 nyarán Szentesen valósult meg egy társastánc tábor.

Néptáncosaink Bakson és Hódmezővásárhelyen töltöttek el egy hetes napközis néptáncos tábort. A hódmezővásárhelyi

néptáncos gyerekek Dunafalván vendégeskedtek a nyár folyamán.

A szülők és a gyerekek is minden évben lelkesen várják és készülnek az adott telephelyi bemutatkozó és vizsgaelőadásokra. A

vendégek között sokszor a családtagokon kívül sok érdeklődő is részt vesz.

Azonban ezzel nem merül ki a fellépések lehetősége, hiszen valamennyi település megmozduláson iskolánk tanulói és tanárai is

részt vesznek.
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5.3.	Belső kapcsolatok, együttműködés: A szakmai közösségek tevékenysége aktív, a munkaközösségek belső továbbképzéseket

szerveznek, ahol a bemutató órák, hospitálások mellet a jó gyakorlatok átadására és szakmai tapasztalatcserére is sor kerül.

5.4.	Az intézmény külső kapcsolatai: Az igazgató asszony beszámolója részletesen tartalmazza a kapcsolatok rendszerét. A

közeljövőben is nagy hangsúlyt fektetünk a jó kapcsolatok ápolására és igyekszünk új partnerekkel is felvenni a kapcsolatot.

 

6.	Az intézmény gazdálkodás: A 2019-20-astanáv költségvetését a fenntartó jóváhagyta. A szakmai javaslatokat az

eszközigényekkel kapcsolatban a vezetőség egyeztette a fenntartóval.

Intézményünk a fenntartó által jóváhagyott költségvetés alapján gazdálkodott az elmúlt tanévben és esztendőben egyaránt. A

működés feltételei biztosítottak voltak, mind tárgyi mind személyi feltételek terén.

A hátrányos és halmozottan hátrányos növendékék térítésmentessége az idén is biztosított volt. A tan- és térítési díjak

befizetésre kerültek. Fontos számunkra, hogy a leggazdaságosabb, a szakmai munkát maximálisan biztosító gazdálkodást

folytassunk.

 

7.	Gyermek és ifjúságvédelmi tevékenység:

Gazdagító programokkal törekszünk az alkotó légkört megteremteni és megtartani. A tanulóinkban úgy érezzük, hogy a

közösséghez való tartozás erős motiváció. Sok esetben kimondottan az iskola egyéni készségekre alapozó volta miatt a szülők

motiváló céllal kimondottan problémás gyereküket íratják be az iskolába.

A tanulók 27 %-a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, ebből hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű

6,3 %. Külön figyelmet szentelünk a 50 % feletti hátrányos helyzetű növendékeket nevelő telephelyeinkre. Egyes telephelyeken,

főleg a városokban a hátrányos helyzetű gyermekek száma az intézményi átlagot sem éri el, viszont van néhány telephely (Baks,

Dóc, Felgyő, Ópusztaszer, Tömörkény), ahol kiugróan magas százalékban fordulnak elő hátrányos helyzetű tanulók. Az

integráció minden rendezvényre jellemző, a roma fiatalokat igyekszenek minél több programba bevonni, ahol bemutathatják

saját kultúrájuk főbb jellemzőit. Több hátrányos helyzetű gyermek is részt vett szakmai versenyeken, bemutató előadásokon. A

programokon felmerült költségeket a szaktanárokkal egyeztetve az AMI finanszírozta.

A hátrányos helyzetű tanulók pontos létszáma telephelyenként a 2019/2020-es tanév beszámolójának 2. sz. mellékletben

található. Ebből hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű 6-7 %. A nevelési feladatok egészséges és biztonságos

feltételei biztosítottak az intézményben. A gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátását valamennyi pedagógus munkaköri

kötelességeként látja el. Figyelemmel kísérik a hátrányos helyzetű tanulók sorsát, tanulmányi munkáját.

 

8.	A tanuló és gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések:

Pedagógusok a tanév első tanítási óráin felkészítik a gyermekeket a balesetek elkerülésére, megelőzésére. Az esetlegesen

előforduló balesetek esetére az intézmény rendelkezik a jogszabályoknak megfelelő nyomtatványokkal (baleseti jegyzőkönyv,

nyilvántartás a tanuló és gyermekbalesetekről). Az elektronikus adatszolgáltatást ismerik, szükség esetén használják. Ebben a

tanévben nem történt baleset.

 

9.	Az intézményvezető értékelése: Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként annak működését, szakmai irányítását az

intézményvezető szakszerűen és eredményesen végzi. A kialakult járványügyi helyzetre, vezetőtársaival együttműködve

dolgozták ki a digitális oktatás megvalósulását. Az online oktatást az igazgatóhelyettesekkel ellenőrizte és értékelte. A

következő tanévben erre megfelelően felkészültek, ha az esetlegesen újabb járványügyi helyzet úgy kívánja.

 

F o r r á s k ú t, 2020. július 30.

 

								Kocsis Mária

								   fenntartó
 

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

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

megállapításai:

Ellenőrző szerv Kezdő dátum Vég dátum Típusa
Csongrád Megyei Kormányhivatal 2021.01.28. 2021.01.28. Törvényességi ellenőrzés
Magyar Államkincstár Csongrád
Megyei Igazgatóság

2018.04.06. 2018.05.02. Elszámolás ellenőrzése

Csongrád Megyei Kormányhivatal 2017.02.13. 2017.03.01. Törvényességi ellenőrzés

10 /  12 



A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

Hétfőtől péntekig 08-20 óráig
 

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

Október	05. Október 6-i megemlékezés - telephelyenként rövid emlékműsorral

Október 22. Október 23-i megemlékezés 

December 03-07. Mikulás napi rendezvények

telephelyenként, a járványügyi intézkedési tervben foglaltak szerint, apró ajándékok a gyerekeknek.

Január 06-22. Félévi vizsgák - zárt körűen

Február Farsangi rendezvények telephelyenként a járványügyi intézkedési tervben foglaltak szerint,

Március 12-14. Március 15-i megemlékezés, telephelyenként 

Április 12-16. Nyílt napok

Május Néptánc minősítő versenyek

Május 24. Művészeti iskolás táncverseny Szentes, Társastánc szak

Május 17-Június 10. Év végi záróvizsgák - telephelyenként

(Gálaműsor - iskolatoborzó) 
 

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

Az intézmény szakmai munkájának értékelése a 2019/2020-as tanévvégi beszámoló alapján történik.

 

1.Tanulmányi munka, eredményeink: Tanulóink különböző művészeti iskolás versenyen, Diákolimpián, minősítő versenyen

vettek részt. A tanszakok munkaközösségi beszámolójában részletesen tájékozódtam az eredményekről, melyre fenntartóként

nagyon büszke vagyok, igyekszünk minden anyagi és erkölcsi támogatást biztosítani a jövőben is a nemes cél elérése

érdekében.

2.Tanórán kívüli tevékenységek, rendezvények: A versenyeken kívül kirándulásokat, táborokat, különböző csapatépítő

programokat szervezünk a gyerekeknek, ill. a szülőkkel együtt. 2019 nyarán Szentesen valósult meg egy társastánc tábor.

Néptáncosaink Bakson és Hódmezővásárhelyen töltöttek el egy hetes napközis néptáncos tábort. A hódmezővásárhelyi

néptáncos gyerekek Dunafalván vendégeskedtek a nyár folyamán.

A szülők és a gyerekek is minden évben lelkesen várják és készülnek az adott telephelyi bemutatkozó és vizsgaelőadásokra. A

vendégek között sokszor a családtagokon kívül sok érdeklődő is részt vesz.

Azonban ezzel nem merül ki a fellépések lehetősége, hiszen valamennyi település megmozduláson iskolánk tanulói és tanárai is

részt vesznek.

3. Belső kapcsolatok, együttműködés: A szakmai közösségek tevékenysége aktív, a munkaközösségek belső továbbképzéseket

szerveznek, ahol a bemutató órák, hospitálások mellet a jó gyakorlatok átadására és szakmai tapasztalatcserére is sor kerül.

4. Az intézmény külső kapcsolatai: Az igazgató asszony beszámolója részletesen tartalmazza a kapcsolatok rendszerét. A

közeljövőben is nagy hangsúlyt fektetünk a jó kapcsolatok ápolására és igyekszünk új partnerekkel is felvenni a kapcsolatot.

 

Utolsó frissítés: 2021.02.09.

 

6. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

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

Előképző 1- től Továbbképző 10. évfolyamig
 

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

részvétel:

Az EMMI által meghirdetett és az Oktatási Hivatal által szervezett VI. Országos Társastáncversenyen (Szeged, 2018. január 26-

27.)

I. korcsoportban I. helyezés

 
 

A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:

11 /  12 



Területi néptánc minősítő versenyeken elért:

5 arany

3 ezüst és

1 bronz minősítés
 

Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:

Október	05. Október 6-i megemlékezés - telephelyenként rövid emlékműsorral

Október 22. Október 23-i megemlékezés 

December 03-07. Mikulás napi rendezvények

telephelyenként, a járványügyi intézkedési tervben foglaltak szerint, apró ajándékok a gyerekeknek.

Január 06-22. Félévi vizsgák - zárt körűen

Február Farsangi rendezvények telephelyenként a járványügyi intézkedési tervben foglaltak szerint,

Március 12-14. Március 15-i megemlékezés, telephelyenként 

Április 12-16. Nyílt napok

Május Néptánc minősítő versenyek

Május 24. Művészeti iskolás táncverseny Szentes, Társastánc szak

Május 17-Június 10. Év végi záróvizsgák - telephelyenként

(Gálaműsor - iskolatoborzó) 
 

A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:

A művészeti iskola jó kapcsolatot tart fenn a befogadó intézmények, önkormányzatok vezetőivel.

Az iskola tanulói rendszeresen fellépnek a befogadó intézmények rendezvényein, illetve az önkormányzatok által szervezett

helyi rendezvényeken (falunapokon, bálakon, farsangi, karácsonyi ünnepségeken).

 

Utolsó frissítés: 2021.02.09.

 

7. Működését meghatározó dokumentumok  

 

A közzétételi lista letöltésének dátuma:

2021. február 09.

Szervezeti és működési
szabályzat:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-102277-0

Házirend: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-102277-0
Pedagógiai program: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-102277-0
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