
 

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:

-általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)

-általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)

-alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

-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 
 

001 - Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (7100 Szekszárd, Zrínyi utca

78.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás szín- és bábművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)

200487
Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
7100 Szekszárd, Zrínyi utca 78.

OM azonosító: 200487
Intézmény neve: Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Székhely címe: 7100 Szekszárd, Zrínyi utca 78.
Székhelyének megyéje: Tolna
Intézményvezető neve: Pekari Bernadett
Telefonszáma: 74/512084
E-mail címe: igazgato@altisk2-szekszard.sulinet.hu

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2018.11.16.

Fenntartó: Szekszárdi Tankerületi Központ
Fenntartó címe: 7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25.
Fenntartó típusa: tankerületi központ
Képviselő neve: Gerzsei Péter
Telefonszáma: 0630/626-6563
E-mail címe: peter.gerzsei@kk.gov.hu
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- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)

 

004 - Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Sióagárdi Tagintézménye (7171

Sióagárd, Kossuth Lajos utca 2.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)

 

006 - Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Liszt Ferenc Zeneiskolája (7100

Szekszárd, Széchenyi utca 38.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

 

010 - Szekszárdi Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet Szent-

Györgyi Albert utcai Telephelye (7100 Szekszárd, Szent-Györgyi Albert utca 6.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

 

4. Intézmény statisztikai adatai 

 

Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint
2017-es 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 2 384 174 11 0 42 36 0 0 31 17,00 4 2

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)

2 384 174 11 0 42 36 0 0 31 17,00 4 2

Alapfokú
művészetoktatás

7 660 398 0 0 29 18 0 0 34 0,00 3 2

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
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Pedagógusok nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként - összesítő táblázat
2017-es statisztikai adatok alapján

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

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 9-12. évfolyamán,
szakközépiskolában, szakiskolában,
készségfejlesztő iskolában, illetve
szakgimnázium nem szakképző

évfolyamán

Szakgimnázium
szakképző

évfolyamán

Alapfok
ú

művész
eti

iskolába
n

Kollégi
umban

Pedagóg
iai

szakszol
gálatnál,

utazó
gyógype
dagógus
i, utazó
kondukt

ori
hálózat,
kiegészí

tő
nemzeti

ségi
nyelvok

tatás
feladatn

ál

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 23 18 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 65

ebből nő 0 23 13 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 51

Részmunkaidős 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6

ebből nő 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3

Óraadó 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6

ebből nő 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Összesen
(s01+s03+s05)

0 25 20 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 77

ebből nő
(s02+s04+s06)

0 25 14 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 57
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Gyermekek, tanulók számának nyitóadatai
2017-es statisztikai adatok alapján

 

Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=200487

 

Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 
 

001 - Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=200487&th=001
 

004 - Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Sióagárdi Tagintézménye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=200487&th=004
 

006 - Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Liszt Ferenc Zeneiskolája

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=200487&th=006

Évfolyamok Össze
senből
lány1 2 3 4 5 6 7 8 Össze

sen

Gyermekek, tanulók száma 54 57 58 49 47 57 35 27 384 174

eb
bő

l

leány 24 25 21 22 21 28 17 16 174 0

más településről bejáró 5 7 5 5 12 8 12 8 62 31

egész napos iskolai oktatásban részesül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

váltakozó (de-du) oktatásban részesül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

összevont osztályba járó 9 10 9 10 0 0 0 0 38 19

integráltan oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek,
tanulók

1 4 1 1 1 3 0 0 11 3

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 1 9 3 5 9 3 9 5 44 13

napközis tanuló 54 56 58 48 37 34 10 2 299 124

délutáni egyéb foglalkozáson résztvevő 0 0 0 0 5 10 12 15 42 26

évfolyamismétlő (s14+s15) 2 0 0 0 1 0 1 1 5 1

eb
bő

l leány 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

eredményesen végzett, de ismétel 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0

évfolyamismétlésre utasított 0 0 0 0 1 0 1 1 3 1

magántanuló 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1

ebből sajátos nevelési igényű 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

otthont nyújtó ellátásban részesülő 0 0 0 0 1 0 2 2 5 2

hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók 3 2 1 2 5 7 3 1 24 13

fe
la

da
t-

el
lá

tá
si

 h
el

y 
típ

us
t

 v
ál

to
tt

gimnáziumból jött 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

szakgimnáziumból jött 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

szakközépiskolából, szakiskolából,
készségfejlesztő iskolából  jött

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a 9. évfolyamosok közül a 8. évfolyamot az előző tanévben
végezte

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

utolsó éves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

egy idegen nyelvet tanulók száma 54 47 58 49 47 57 35 27 374 170

kettő idegen nyelvet tanulók száma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

három vagy több idegen nyelvet tanulók száma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nyelvoktatásban nem részesül 0 10 0 0 0 0 0 0 10 4

nyelvoktatás alól felmentett 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

tandíjas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

térítési díjas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 10 3 7 5 12 12 6 4 59 28

más településről bejáró hátrányos helyzetű gyermek, tanuló 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

más településről bejáró halmozottan hátrányos helyzetű
gyermek, tanuló

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

kezdő évfolyamos tanulók száma 54 0 0 0 0 0 0 0 54 24

kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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010 - Szekszárdi Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet Szent-Györgyi Albert utcai

Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=200487&th=010

 

5. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
 

A beiratkozásra meghatározott idő:
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
 

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

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

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

megállapításai:
 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
 

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

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

 

Utolsó frissítés: 2018.11.16.

 

6. Működését meghatározó dokumentumok  

 

Feladatellátási hely szintű adatok
 

001 - Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (7100 Szekszárd,

Zrínyi utca 78.) 

 

1. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

Tájékoztató az iskolába történő felvételi lehetőségekről

Az általános iskolai beíratásokra április közepén kerül sor.

Tankötelessé váló gyermekét – amennyiben megfelel az iskolába lépéshez szükséges fejlettségi feltételeknek – a szülő köteles a

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

1.	a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági

Szervezeti és működési
szabályzat:

www.kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-200487-0

Házirend: www.kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-200487-0
Pedagógiai program: www.kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-200487-0
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igazolvány (lakcímkártya)

•	tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában)

•	a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:

o	regisztrációs nyilatkozat (határozatlan ideig érvényes), vagy

o	tartózkodási kártya (max. 5 éves érvényességi idővel), vagy

o	állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít;

részére határozatlan ideig érvényes).

2.	az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, ami lehet:

•	óvodai szakvélemény

•	nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény

•	sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

3.	nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására

4.	nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről

 

A felvételről első fokon az intézményvezető dönt, elutasítás esetén a Szekszárdi Tankerületi Központ igazgatója hivatott a

felülbírálati kérelmet elbírálni.

Iskolánkban három tanterv szerint oktató osztályainkba írathatóak be a tanköteles gyerekek:

	- német nemzetiségi nyelvoktató,

	- angol-informatika, és

	- általános tantervű osztályainkba.

 

Az első évfolyamba történő jelentkezés (beiratkozás) időpontját a Tolna Megyei Kormányhivatal közleményben határozza meg.

Az erről szóló plakátokat eljuttatjuk az óvodai telephelyekre, illetve szülői értekezleten tájékoztatjuk az érintett szülőket.

Megjelentetjük honlapunkon; www.garaysuli.hu.

 

Magasabb évfolyamra a tanulói jogviszony átvétel útján jöhet létre. A szülő (törvényes képviselő) kérelmére, ha a szükséges

feltételek fennállnak, az igazgató befogadó nyilatkozatot állít ki. Nem utasítható el felvétele a beiskolázási körzetből érkező,

valamint a halmozottan hátrányos helyzetű tanulónak. Amennyiben a férőhelyek száma lehetővé teszi, a beiskolázási körzeten

kívüli tanuló is felvehető. Ebben az esetben az igazgató írásban értesíti a tankerületi igazgatót a felvételi szándékról.

A tanulók felvételének, átvételének szabályait a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.), valamint

végrehajtási rendelete, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (Vhr.) tartalmazza. A Nkt. 50.§ (8) bekezdése értelmében a Tolna

Megyei Kormányhivatal iskolánk beiskolázási körzetének Szekszárd város közigazgatási területét jelölte ki.

Tolna városában az iskolai körzetek 2018-tól ismételten kialakításra kerültek. A Kormányhivatal az intézmények véleményét

kikérve egyeztet a körzetekbe került utcák megfelelőségét illetően.

 

AMI

Iskolánkba a tanulmányok megkezdésére jelentkezni "Jelentkezési lap és szülői nyilatkozat" kitöltésével lehet. Kiskorú tanuló

esetén a szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló írja alá. Felvétel, átvétel: 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 23§ alapján

történik. A tanulói jogviszony létesítése beiratkozással történik.
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

A Miniszeterelnökség Területi Közigazgatásáért Felelős Államtitkársága tájékoztatása alapján a járási hivatalok határozzák meg

a beiratkozás napjait, amire minden évben áprilisban kerül sor. Ezt a dátumot a beiratkozás előtt harminc nappal nyilvánosságra

hozzák.

 

AMI

A felvételi eljárás rendjét az intézményvezető határozza meg. A beiratkozás időpontját a beiratkozás első határnapját

megelőzően 30 nappal korábban a helyben szokásos módon - az intézmény honlapján, közösségi oldalán hozzuk

nyilvánosságra. 
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

A 2018/2019-es tanévben a fenntartó által engedélyezett általános iskolai osztályok száma: 18.

 

AMI
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Képzőművészeti tanszak: 6 csoport

Táncművészeti tanszak: 5 csoport, ebből: Modern-,kortárs tánc: 3 csoport; Társastánc: 2 csoport

Színjáték tanszak: 4 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:

Térítési díj, tandíj fizetési kötelezettség

 

Iskolánkban térítési díjat kell fizetni:

•	Az igénybe vett étkezésért kivéve, ha a jogszabály szerint ingyenes étkezésre jogosult a tanuló,

•	Az alapfokú művészetoktatásban való részvételért kivéve, ha a jogszabály ingyenességet biztosít.

 

Az iskolai étkezési díjak 2018.06.01-től

 

Napközis étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna)	

Teljes áras/nap: 549 Ft	50%-os kedvezmény: 274,50 Ft

Menzai étkezés (ebéd)	

Teljes áras/nap: 359 Ft	50%-os kedvezmény: 179, 50 Ft

Napközis étkezés diétás (tízórai, ebéd, uzsonna)

Teljes áras/nap: 620 Ft	50%-os kedvezmény: 310 Ft

Menzai étkezés diétás (ebéd) ...r>Teljes áras/nap: 408 Ft	50%-os kedvezmény: 204 Ft

 

Kedvezmények:

100%-os kedvezménnyel étkezhet, ha

•	a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

•	a gyermek nevelésbe vett vagy utógondozásban részesül.

 

50%-os kedvezménnyel étkezhet, ha

•	a gyermek tartósan beteg,

•	a gyermek családjában 3 vagy több gyermeket nevelnek.

 

A kedvezményeket a gyermekétkeztetés normatív kedvezmények igénybevételéhez leadott nyilatkozattal kérvényezni, és a

jogosultságot igazolni kell.

 

AMI

 

Törvényi szabályozás:

Az alapfokú művészetoktatás térítési díj, illetve tandíjköteles képzés. Térítési díjat a nappali képzési rendszerben részt vevő,

tanulói jogviszonnyal rendelkező, 6-22 éves tanulóknak kell fizetni. Tandíjat a tanulói jogviszonnyal nem rendelkezők, és a

hallgatói jogviszonnyal rendelkezők fizetnek. Továbbá akik még nem töltötték be 6. életévüket, illetve elmúltak 22 évesek.

Tandíjat kell fizetni, ha az alapfokú művészetoktatásban szereplő tanuló más művészeti képzésben térítési díjat fizet.

A művészetoktatás térítési díjait a Szekszárdi Tankerületi Központ térítési díj-és tandíj szabályzata alapján határozza meg.

A 2018-2019. tanévben a térítési díj összege:

 

Képzőművészeti tanszak:

 

4,5 -5:	6 500 Ft

4- 4,4:	7 000 Ft

3,5 -3,9:	7 400 Ft

3 -3,4:	7 800 Ft

2 -2,9:	8 300 Ft

elégtelen:	8 700 Ft
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Táncművészeti tanszak:

 

4,5 -5:	7 100 Ft

4- 4,4:	7 500 Ft

3,5 -3,9:	8 000 Ft

3 -3,4:	8 500 Ft

2 -2,9:	9 000 Ft

elégtelen:	9 400 Ft

 

Színművészeti tanszak:

 

4,5 -5:	5 900 Ft

4- 4,4:	6 300 Ft

3,5 -3,9:	6 700 Ft

3 -3,4:	7 100 Ft

2 -2,9:	7 500 Ft

elégtelen:	7 900 Ft

 

 

A fizetendő térítési és tandíjak összegéről a szülő/gondviselők a tanulók ellenőrzőjében kapnak értesítést a főtárgy tanároktól.

Kedvezmények, valamint az igénylés szabályozása:

A térítési -és tandíj kedvezmények igénylése az iskola által kiadott „Térítési -és tandíj kedvezmény nyilatkozat” nyomtatvány és

a szükséges igazolások benyújtásával történik, tanévenként egy alkalommal (minden év legkésőbb október 1-ig).

 

Kedvezmények: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló

határozatban megfogalmazottak szerint teljes mentességre, vagy 50 %-os kedvezményre jogosultak. Térítési díj, illetve tandíj

fizetése nélkül vehetik igénybe az alapfokú művészetoktatást az SNI-s, az autista, az enyhe fokban sérült fiatalok.

A benyújtott kérelmek és jövedelemigazolások alapján, az intézményvezető egyéni elbírálás alapján dönt a kedvezmények

biztosításának mértékéről, vagy a részletfizetési lehetőségről, a Szekszárdi Tankerületi Központ, illetve az iskola díjfizetési

szabályzata értelmében. A döntésről a tanuló, illetve gondviselője írásban kap értesítést.

A térítési díj/tandíj fizetésének rendje:

•	A térítési díjak/tandíjak évente egy alkalommal kerülnek meghatározásra, figyelembe véve a tanuló előző tanévi tanulmányi

eredményét és a kérelmek elbírálását.

•	A befizetés banki átutalással vagy a kiadott csekken, történik a megadott fizetési határidőre.

A térítési díj/tandíj fizetési kötelezettség elmulasztásának következményei:

Amennyiben nem történik meg a megadott határidőre a térítési díj/tandíj befizetése, akkor a tanuló, illetve gondviselője

felszólításra kerül tértivevényes levélben, a fizetési kötelezettségre. Az eredménytelen első felszólítás után a második felszólítás

is kiküldésre kerül. Amennyiben ez is eredménytelen, akkor a tanuló tanulói jogviszonya az iskolával megszüntetésre kerül, és a

tanulói jogviszony idejére számított térítési díj/tandíj kerül kivetésre.
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A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:

A fenntartó az intézmény munkájával kapcsolatos nyilvános értékelést nem tett. Az Állami Számvevőszék vagy egyéb ellenőrző

hatóság ellenőrzést, megállapítást nem tett.
 

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

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

megállapításai:
 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

Iskola nyitva tartása, az iskolában tartózkodás rendje

 

Az intézmény a szorgalmi időszakban:

 

Tanítási napokon:  7:00 – 22:00 óráig tart nyitva.

		          7:00 – 17:00 óráig nevelői ügyeletet biztosítunk.

Szünidőben: nyáron 6:00 – 14:00 óráig tart nyitva, ha nincs napközi, illetve tábor.

			7:00 – 17:00 óráig nevelői ügyeletet biztosítunk napközi, illetve tábor esetén.

A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az intézményvezető adhat engedélyt eseti kérelmek alapján.

Az intézmény a szünetekben az ügyeleti rend szerint tart nyitva, melyről a látogatókat tájékoztatjuk a faliújságon.

 

A tanuló a tanítási idő alatt csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérése, az osztályfőnöke – távollét esetén az intézményvezető-

helyettes vagy intézményvezető – engedélyével hagyhatja el az iskola épületét.

A szülő, aki gyermekét felkísérte az osztályteremhez reggel, 7:35-kor köteles elhagyni az iskola épületét. A délutáni tanórák

zavartalansága érdekében a szülők 1600 óráig a portánál várakozhatnak.

 

Intézményünkben portai szolgálat működik. A látogató a portán jelzi jövetele célját, valamint a látogatott személy nevét.

Indokolt esetben a portás a látogatót a megbeszélt helyszínre kíséri.
 

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

A 2018/2019. tanév eseményei

Programok - Időpont

Javítóvizsgák	- 2018. augusztus 27.

Osztályozóvizsgák -	2018. augusztus 27., 28., 29.

Tanévnyitó ünnepély -	2018. szeptember 03. 800

Első tanítási nap -	2018. szeptember 03.

Őszi kirándulás (alsó tagozat) - 	2018. szeptember 07.

Szüreti felvonulás	- 2018. szeptember 15.

Szülői értekezlet 1. évfolyam -	2018. szeptember 11.

Szülői értekezlet 2-4. évfolyam -	2018. szeptember 12.

Erzsébet tábor (Zánka) -	2018. szeptember 17-19.

Pályaorientációs nap -	2018. szeptember 26.

Szülői értekezlet 5-8. évfolyam -	2018. szeptember 26.

SzMK választmányi, Intézményi tanács megbeszélés -	2018. október 01.

Megemlékezés az aradi vértanúkról -	2018. október 05.

	

Fogadóóra -	2018. október 10. 1600

Megemlékezés 1956. október 23-ról -	2018. október 19.

Pályaválasztási szülői értekezlet -	2018. október 24.

Beiskolázási program – Leendő elsős szülők tájékoztatása -	2018. október 24.

Őszi szünet -	2018. október 28 - 31.

Beiskolázási program – Nyílt nap a leendő elsős szülőknek -	2018. november 14.
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Márton - napi alkotói pályázat díjátadása -	2018. november 22.

Pályaválasztási börze -	2018. november 22 – 24.

Nyílt nap az alsó tagozaton -	2018. november 26 – 30.

Beiskolázási program – Kincses sziget -	2018. december 01.

Jelentkezési lap leadása az iskolába, a központi felvételire -	2018. december 03.

Intézményi tanfelügyelet	- 2018. december 07.

Fogadóóra - 	2018. december 12.

Tanítási nap (rövidített órák) -	2018. december 15.

Karácsonyi kavalkád, műsor -	2018. december 20.

Téli szünet -	2018. december 21 – 2019. január 02.

Beiskolázási program – Művészeti iskola bemutatkozása -	2019. január 19.

Központi írásbeli felvételi	 - 2019. január 19.

Első félév vége -	2019. január 25.

Osztályozó vizsgák -	2019. január 28 – 31.

Bizonyítvány kiosztása -	2019. január 31.

Félévi értekezlet -	2019. február 01.

Szülői értekezlet - alsóban -	2019. február 04 – 05.

Szülői értekezlet - felsőben -	2019. február 06.

SzMK választmányi megbeszélés -	2019. február 11.

Szülő – Nevelő Bál -	2019. február 15.

Farsang – alsó, felső -	2019. február 22.

Beiskolázási program – Szülők az iskolapadban -	2019. március 10.

Megemlékezés 1848. március 15-ről -	2019. március 13.

Fogadóóra -	2019. március 20. 1600

Földnapi kirándulás -	2019. április 20.

Városi angol versmondó verseny -	2019. április 25.

Beiratkozás a leendő elsősöknek	2019. április

Fogadóóra -	2019. május 08.

Ott alvós buli -	2019. május 10.

Határtalanul. Kirándulás Erdélybe -	2019. május 20 – 25.

Idegen nyelvi mérés – 6., 8. évfolyam -	2019. május 22.

Történelem vizsga – 8. évfolyam -	2019. május 27.

Kompetenciamérés – 6., 8. évfolyam -	2019. május 29.

Idegen nyelvi vizsga – 8. évfolyam -	2019. május 30.

Nemzeti összetartozás napja -	2019. június 04.

Osztályozó vizsgák -	2019. június 11 – 13.

Garay nap -	2019. június 13.

Utolsó tanítási nap -	2019. június 14.

Ballagás -	2019. június 15. 10:00

Tanévzáró ünnepély -	2019. június 19. 17:00
 

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

Tanfelügyeleti vezetői ellenőrzés 2018. október 4.

Tanfelügyeleti intézményi ellenőrzés 2018. december 7. 

 

Utolsó frissítés: 2018.11.16.

 

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=200487&th=1

10 /  30 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=200487&th=1


A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:

A 2017/2018-as tanév végén	

 

Sikeres javítóvizsgát tett

 

1. évfolyam	-

2. évfolyam	1	

3. évfolyam	-	

4. évfolyam	-	

5. évfolyam	-	

6. évfolyam	3	

7. évfolyam	2	

8. évfolyam	2	

Összesen:	8	

 

Évet ismétel

 

1. évfolyam	-

2. évfolyam	1

3. évfolyam	1

4. évfolyam	1

5. évfolyam	1

6. évfolyam	-

7. évfolyam	-

8. évfolyam	1

Összesen:	5

 

Az intézmény lemorzsolódási mutatói

 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Korm.rendelet) 2016. november 19-ével hatályba lépő módosítása az iskolai lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és

pedagógiai támogató rendszer működtetésének országos szintű bevezetéséről rendelkezett. A támogató rendszerben a nemzeti

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. & 37. pontjában meghatározott, lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókra

vonatkozóan történik statisztikai adatgyűjtés.

 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló: az a tanuló, akinek az adott tanévben a tanulmányi átlageredménye közepes

teljesítmény alatti vagy a megelőző tanévi átlageredményhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat. Intézményünkben ez

utóbbi tanuló nincs. A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulóink egyikének az átlageredménye sem éri el a közepes szintet. 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma a 2017/2018-as tanév végén: 2 fő.

 
 

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=200487
 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

Egyéb foglalkozások igénybevételének rendje

 

Az intézmény a tanórai foglalkozások mellett – a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei szerint - tanórán kívüli

foglalkozásokat szervez. A tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola a tanévkezdetekor hirdeti meg. A tanulók érdeklődésüknek

megfelelően választhatnak a kínálatból. A jelentkezés önkéntes, de felvétel esetén a foglalkozásokon való megjelenés kötelező.

A pedagógus felzárkóztató céllal a gyermek fejlődése érdekében egyes foglalkozásokat kötelezővé tehet, amelyet szükség

szerint egyeztet a szülővel.

Intézményünkben az alábbi foglalkozások működnek rendszeresen:
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- napközi

- szakkörök

- énekkar

- sportfoglalkozások

- felzárkóztató foglalkozások

- tehetséggondozó foglalkozások
 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

Hétvégi házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai

 

Hétvégére többlet házi feladat nem adható.

Egy tanítási napon maximum 2 témazáró dolgozat íratható.

A témazáró dolgozat időpontját és témakörét a pedagógus egy héttel előre köteles bejelenteni.

A dolgozatokat a megírástól számított 2 héten belül köteles kijavítani és kiosztani.
 

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

 

 

 

Tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:

 

Félévi osztályozó vizsga -	2019. január 28-31.

Történelem vizsga – 8. évfolyam -	2019. május 27.

Idegen nyelvi vizsga – 8. évfolyam -	2019. május 30.

Év végi osztályozó vizsgák - 	2019. június 11 – 13.

Javítóvizsgák - 	2019. augusztus 27.
 

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

Osztály - Létszám

 

1. a - 22

1.b - 22

2.a - 24

2.b - 24

3.a - 24

3.b - 23

4.a - 28

4.b - 27

 

Alsó tagozat: 194 fő

 

5.a - 23

5.b - 25

6.a - 20

6.b - 31

7.a - 25

7.b - 23

8.a - 16

8.b - 18

 

Felső tagozat: 181 fő

 

Összesen: 375 fő
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Utolsó frissítés: 2018.11.15.

 

3. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

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

Az első minősítés éve: 2008. Kiváló művészetoktatási intézmény

 

Képzőművészeti tanszak: 6 csoport

Táncművészeti tanszak: 5 csoport

Színjáték tanszak: 4 csoport

 
 

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

részvétel:

Programok	Időpont

A sióagárdi művészeti tagozat karácsonyi kiállítása a sióagárdi kultúrházban	2018. december

A művészeti tagozat karácsonyi kiállítása a Babits Mihály Kulturális Központban.	2018. december

Vándorkiállítás a Dienes Valéria Általános Iskolában	2019. január

Művészeti nyílt nap a leendő első osztályosok számára	2019. január

Magyar Bajnokság - Társastánc	2019. január

Tavaszi verseny szezon kezdete (Társastánc):

-	Idance Kupa

-	Szigo Kupa,

-	Eraklin Kupa

-	Hattánc OB

-	Ny-MO Területi Bajnokság

MLTSZ Ny-MO Területi Bajnoks	2019. március

Társastánc Országos Bajnokság	2019. március 14

Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Fesztivál megyei fordulója	2019. március

Megnyitó - Képzőművészeti záró kiállítás a Babits Művelődési Központban	2019. június 12

Év végi Tanévzáró (Művészetek Háza)

Év végi gála műsor	2019. június
 

A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:

Eredmények 2017-2018-as tanévben

Képzőművészet tanszak

Csécsei Flóra 1. osztály (Sióagárdi tagintézmény tanulója)

- 48. Megyei Gyermekrajzpályázaton - díjazott (Felkészítő tanára: Tápai-Kovács Anna)

Fábián Luca (Garay János Gimnázium 9. osztály) 3. hely

- V .Francois Fiedler Országos Rajzpályázatán - Együtt a palotanegyed felújításáért címmel - Budapest épületei témában - 3.

helyezett (Felkészítő tanára: Tápai-Kovács Anna)

 

Felszegi Kamilla 5. osztály (Szekszárdi Garay János Ált.Isk. és AMI)

- X. Országos Lovas Rajzpályázaton - Különdíj (Felkészítő tanára: Tápai-Kovács Anna)

 

Ferger Nóra Kata 3. osztály (Szekszárdi Garay János Ált.Isk. és AMI)

- X. Országos Lovas Rajzpályázaton - Pompás díj (Felkészítő tanára: Fehér Balázs)

- Garay Gerlék drámacsoport tagjaként is díjazott (Felkészítő tanára: Hefner Edit)

 

Hefner Luca 3. osztály (Szekszárdi Garay János Ált.Isk. és AMI)

- X. Országos Lovas Rajzpályázaton - Pompás díj (Felkészítő tanára: Fehér Balázs)

- Garay Gerlék drámacsoport tagjaként is díjazott (Felkészítő tanára: Hefner Edit)
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Hegedűs Júlia 2. osztály (Sióagárdi tagintézmény tanulója)

- X. Országos Lovas Rajzpályázaton – Pompás díj (Felkészítő tanára: Tápai-Kovács Anna)

 

Lakatos Levente 1. osztály (Dienes Valéria Általános Iskola tanulója)

- 48. Megyei Gyermekrajzpályázaton - díjazott (Felkészítő tanára: Szántói Krisztián)

 

Lengyel Barna 3. osztály (Szekszárdi Garay János Ált.Isk. és AMI)

- 48. Megyei Gyermekrajzpályázaton - Különdíj (Felkészítő tanára: Fehér Balázs)

 

Molnár Maja 3. osztály (Szekszárdi Garay János Ált.Isk. és AMI)

- Humánszolgáltató Központ „Adni mindig jó” című téli rajzpályázatán - díjazott (Felkészítő tanára: Fehér Balázs)

 

Nemes Júlia 3. osztály (Szekszárdi Waldorf Iskola)

- Szekszárd város adventi képeslapja rajzpályázatán - Advent a Béla király téren címmel 1. helyezett (Felkészítő tanára: Fehér

Balázs)

 

Orbán- Zaják Luca 7. osztály (Szekszárdi Garay János Ált.Isk. és AMI)

- 48. Megyei Gyermekrajzpályázaton - díjazott (Felkészítő tanára: Tápai-Kovács Anna)

 

Péter Emma 3. osztály (Sióagárdi tagintézmény tanulója)

- 48. Megyei Gyermekrajzpályázaton - díjazott (Felkészítő tanára: Tápai-Kovács Anna)

 

Singlár Kata Panna 2. osztály (Szekszárdi Garay János Ált.Isk. és AMI)

- X. Országos Lovas Rajzpályázaton – Pompás díj (Felkészítő tanára: Tápai-Kovács Anna)

 

Szebeni Kamilla Anna 1. osztály (Szekszárdi Garay János Ált.Isk. és AMI)

- X. Országos Lovas Rajzpályázaton - díjazott (Felkészítő tanára: Tápai-Kovács Anna)

- Garay Cinkék drámacsoport tagjaként is díjazott (Felkészítő tanára: Hefner Edit)

 

DRÁMA tanszak		

 

Garay Cinkék: Weöres Sándor Országos Színjátszó Találkozón - Bronz minősítés

		   Mohácsi Regionális Színjátszó Találkozón – Arany minősítés

					(Felkészítő tanár: Hefner Edit)

 

 

Garay Gerlék: Weöres Sándor Országos Színjátszó Találkozón - Ezüst minősítés

		   Mohácsi Regionális Színjátszó Találkozón – Arany minősítés

					(Felkészítő tanár: Hefner Edit)

Garay Rigók: Weöres Sándor Országos Színjátszó Találkozón - Bronz minősítés

		   Mohácsi Regionális Színjátszó Találkozón – Ezüst minősítés

					(Felkészítő tanár: Hefner Edit)

Hefner Dorka  - Különdíj a „Tiszta énekhangért”  - Mohácsi Regionális Színjátszó Találkozón

Nagy Sára Flóra  - Különdíj a „Tiszta énekhangért” - Mohácsi Regionális Színjátszó Találkozón

 

Hefner Edit - Különdíj a Mohácsi Regionális Színjátszó Találkozón.

 

 

Társastánc tanszak	

Felkészítő tanár: Józsa János

 

Gebhardt Bence Erik - Varga Boglárka (mind ketten a Garay Ált. Iskola tanulói)

-	Nyugat-Magyarországi Területi Bajnokság  5. hely, 19 indulóból.
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-	Társastánc DIÁKOLIMPIA  6.hely

-	Szigó Kupa Döntőbe jutva a 7. helyet szerezték meg.

Kovács Gergő-Szabó Zsófia (mind ketten a Garay Ált. Iskola tanulói)

-	Társastánc  DIÁKOLIMPIA  7. hely

-	Garay Kupa Tánciskolás Verseny 5. hely

Palásthy Nándor - Csizmadia Nikolett

-	Szigó Kupa 2. és 3. helyezés

-	iDance Kupa 3. hely

-	Buda Open2018  4. hely

-	Gála Kupa  4. hely

-	Nyugat-Magyarországi Területi Bajnokság  2. hely

-	D 8 Tánc OB 3. hely

Palásthy Csaba- Tóth Tamiza

-	Világtáncfesztivál  3. hely

-	Buda Open 2018 6. hely

-	C éB Tíztánc Országos Bajnokság 3. hely

-	D 8 Tánc OB 4. hely

 

MODERN TÁNC tanszak	

Felkészítő tanár: Horváth Tamás

 

Katona Zoltán Máté

- Helikonon bronz minősítést kapott

- AJKP Fesztiválon különdíj
 

Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:

Programok	Időpont

A sióagárdi művészeti tagozat karácsonyi kiállítása a sióagárdi kultúrházban	2018. december

A művészeti tagozat karácsonyi kiállítása a Babits Mihály Kulturális Központban.	2018. december

Vándorkiállítás a Dienes Valéria Általános Iskolában	2019. január

Művészeti nyílt nap a leendő első osztályosok számára	2019. január

Társastánc Országos Bajnokság	2019. március 14

Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Fesztivál megyei fordulója	2019. március

Megnyitó - Képzőművészeti záró kiállítás a Babits Művelődési Központban	2019. június 12
 

A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:

Program	- Időpont

A művészeti tagozat karácsonyi kiállítása a Babits Mihály Kulturális Központban.	2018. december

A művészeti tagozat karácsonyi kiállítása a Sióagárdi Kultúrházban	2018. december

Társastánc

-	Ny-MO Területi Bajnokság

-	MLTSZ Ny-MO Területi Bajnokság	2019. március

Weöres Sándor Országos Színjátszó Találkozó, 	2019. április

Társastánc Országos Bajnokság	2019. április 14.

Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Fesztivál megyei fordulója	2019. április

Szekszárdi Háry János Mesefesztivál	május

Megnyitó - Képzőművészeti záró kiállítás a Babits Művelődési Központban	június

Év végi gála műsor, Művészetek Háza, Szekszárd	 2019. június

 

Utolsó frissítés: 2018.11.16.
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4. Működését meghatározó dokumentumok  

 

004 - Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Sióagárdi

Tagintézménye (7171 Sióagárd, Kossuth Lajos utca 2.) 

 

1. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

Az első évfolyamba történő jelentkezés (beiratkozás) időpontját a Tolna Megyei Kormányhivatal közleményben határozza meg.

Az erről szóló plakátokat eljuttatjuk a helyi óvodába, illetve szülői értekezleten tájékoztatjuk az érintett szülőket.

Magasabb évfolyamra a tanulói jogviszony átvétel útján jöhet létre. A szülő (törvényes képviselő) kérelmére, ha a szükséges

feltételek fennállnak, a tagintézmény-vezető befogadó nyilatkozatot állít ki. Nem utasítható el felvétele a beiskolázási körzetből

érkező, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű tanulónak. Amennyiben a férőhelyek száma lehetővé teszi, a beiskolázási

körzeten kívüli tanuló is felvehető.

A tanulók felvételének, átvételének szabályait a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.), valamint

végrehajtási rendelete, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (Vhr.) tartalmazza. A Nkt. 50.§ (8) bekezdése értelmében a Tolna

Megyei Kormányhivatal iskolánk beiskolázási körzetének Sióagárdot jelölte ki.

 

AMI

Iskolánkba a tanulmányok megkezdésére jelentkezni "Jelentkezési lap és szülői nyilatkozat" kitöltésével lehet. Kiskorú tanuló

esetén a szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló írja alá. Felvétel, átvétel: 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 23§ alapján

történik. A tanulói jogviszony létesítése beiratkozással történik.
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

Az általános iskolai beíratásokra április közepén kerül sor.

Az első évfolyamba történő jelentkezés (beiratkozás) időpontját a Tolna Megyei Kormányhivatal közleményben határozza meg.

 

AMI

A felvételi eljárás rendjét az intézményvezető határozza meg. A beiratkozás időpontját a beiratkozás első határnapját

megelőzően 30 nappal korábban a helyben szokásos módon - az intézmény honlapján, közösségi oldalán hozzuk

nyilvánosságra. 
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

Iskolánkban csak alsó tagozat működik 2 osztállyal.

1.- 3. összevont osztály  Létszám: 14 fő

2.- 4. összevont osztály  Létszám: 15 fő

 

AMI

Képzőművészeti tanszak: 2 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:

 

Térítési díj, tandíj fizetési kötelezettség

 

Iskolánkban térítési díjat kell fizetni:

•	Az igénybe vett étkezésért kivéve, ha a jogszabály szerint ingyenes étkezésre jogosult a tanuló,

Szervezeti és működési
szabályzat:

www.kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-200487-1200487001

Házirend: www.kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-200487-1200487001
Pedagógiai program: www.kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-200487-1200487001
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•	Az alapfokú művészetoktatásban való részvételért kivéve, ha a jogszabály ingyenességet biztosít.

 

Sióagárd Község Képviselő testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. évi törvény (a

továbbiakban Gyvt.) 29. §-a (2) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján alkotott - az Önkormányzat

konyhájában alkalmazandó térítési díjakról, étkezési díjakról szóló 15/2000. (IX.1.) - önkormányzati rendeletét az alábbiak

szerint módosítja:

    2. §

A Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Sióagárdi Tagintézményében alkalmazandó térítési

díjak - az általános forgalmi adó nélkül- a következők:

  a.) Tízórai           65,-Ft

  b.) Ebéd            240,-Ft

  c.) Uzsonna        65,-Ft

  Iskolai ellátás:   370,-Ft/fő/nap

 

Diétás étkezés:

  a.) Tízórai           73,-Ft

  b.) Ebéd             290,-Ft

  c.) Uzsonna         78,-Ft

  Iskolai ellátás:     441,-Ft/fő/nap

 

A befizetés az Önkormányzat által kiállított csekken a helyi Takarékszövetkezetben, vagy az Önkormányzat helyi pénztárában

lehetséges.

 

Kedvezmények:

100%-os kedvezménnyel étkezhet, ha

•	a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

•	a gyermek nevelésbe vett vagy utógondozásban részesül.

 

50%-os kedvezménnyel étkezhet, ha

•	a gyermek tartósan beteg,

•	a gyermek családjában 3 vagy több gyermeket nevelnek.

 

A kedvezményeket a gyermekétkeztetés normatív kedvezmények igénybevételéhez leadott nyilatkozattal kérvényezni, és a

jogosultságot igazolni kell.

 

 

Törvényi szabályozás:

Az alapfokú művészetoktatás térítési díj, illetve tandíjköteles képzés. Térítési díjat a nappali képzési rendszerben részt vevő,

tanulói jogviszonnyal rendelkező, 6-22 éves tanulóknak kell fizetni. Tandíjat a tanulói jogviszonnyal nem rendelkezők, és a

hallgatói jogviszonnyal rendelkezők fizetnek. Továbbá akik még nem töltötték be 6. életévüket, illetve elmúltak 22 évesek.

Tandíjat kell fizetni, ha az alapfokú művészetoktatásban szereplő tanuló más művészeti képzésben térítési díjat fizet.

A művészetoktatás térítési díjait a Szekszárdi Tankerületi Központ térítési díj-és tandíj szabályzata alapján határozza meg.

A 2018-2019. tanévben a térítési díj összege:

 

Képzőművészeti ág:

 

4,5 -5:	6 500 Ft

4- 4,4:	7 000 Ft

3,5 -3,9:	7 400 Ft

3 -3,4:	7 800 Ft

2 -2,9:	8 300 Ft

elégtelen:	8 700 Ft

 

17 /  30 



 

A fizetendő térítési és tandíjak összegéről a szülő/gondviselők a tanulók ellenőrzőjében kapnak értesítést a főtárgy tanároktól.

Kedvezmények, valamint az igénylés szabályozása:

	A térítési -és tandíj kedvezmények igénylése az iskola által kiadott „Térítési -és tandíj kedvezmény nyilatkozat” nyomtatvány és

a szükséges igazolások benyújtásával történik, tanévenként egy alkalommal (minden év legkésőbb október 1-ig).

 

Kedvezmények: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló

határozatban megfogalmazottak szerint teljes mentességre, vagy 50 %-os kedvezményre jogosultak. Térítési díj, illetve tandíj

fizetése nélkül vehetik igénybe az alapfokú művészetoktatást az SNI-s, az autista, az enyhe fokban sérült fiatalok.

A benyújtott kérelmek és jövedelemigazolások alapján, az intézményvezető egyéni elbírálás alapján dönt a kedvezmények

biztosításának mértékéről, vagy a részletfizetési lehetőségről, a Szekszárdi Tankerületi Központ, illetve az iskola díjfizetési

szabályzata értelmében. A döntésről a tanuló, illetve gondviselője írásban kap értesítést.

A térítési díj/tandíj fizetésének rendje:

•	A térítési díjak/tandíjak évente egy alkalommal kerülnek meghatározásra, figyelembe véve a tanuló előző tanévi tanulmányi

eredményét és a kérelmek elbírálását.

•	A befizetés banki átutalással vagy a kiadott csekken, történik a megadott fizetési határidőre.

A térítési díj/tandíj fizetési kötelezettség elmulasztásának következményei:

Amennyiben nem történik meg a megadott határidőre a térítési díj/tandíj befizetése, akkor a tanuló, illetve gondviselője

felszólításra kerül tértivevényes levélben, a fizetési kötelezettségre. Az eredménytelen első felszólítás után a második felszólítás

is kiküldésre kerül. Amennyiben ez is eredménytelen, akkor a tanuló tanulói jogviszonya az iskolával megszüntetésre kerül, és a

tanulói jogviszony idejére számított térítési díj/tandíj kerül kivetésre.

 

 

AMI

 

Törvényi szabályozás:

Az alapfokú művészetoktatás térítési díj, illetve tandíjköteles képzés. Térítési díjat a nappali képzési rendszerben részt vevő,

tanulói jogviszonnyal rendelkező, 6-22 éves tanulóknak kell fizetni. Tandíjat a tanulói jogviszonnyal nem rendelkezők, és a

hallgatói jogviszonnyal rendelkezők fizetnek. Továbbá akik még nem töltötték be 6. életévüket, illetve elmúltak 22 évesek.

Tandíjat kell fizetni, ha az alapfokú művészetoktatásban szereplő tanuló más művészeti képzésben térítési díjat fizet.

A művészetoktatás térítési díjait a Szekszárdi Tankerületi Központ térítési díj-és tandíj szabályzata alapján határozza meg.

A 2018-2019. tanévben a térítési díj összege:

 

Képzőművészeti tanszak:

 

4,5 -5: 6 500 Ft

4- 4,4: 7 000 Ft

3,5 -3,9: 7 400 Ft

3 -3,4: 7 800 Ft

2 -2,9: 8 300 Ft

elégtelen: 8 700 Ft

 

 

 
 

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

A fenntartó az intézmény munkájával kapcsolatos nyilvános értékelést nem tett. Az Állami Számvevőszék vagy egyéb ellenőrző

hatóság ellenőrzést, megállapítást nem tett.
 

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 iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel hét órától délután öt óráig van nyitva.

Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 7:30 órától a tanítás végéig, illetve a tanórán kívüli

foglalkozások idejére tudja biztosítani.

Az iskolába a tanulóknak reggel 7:30 óra és 7:50 óra között kell megérkezniük.

 
 

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

2018.Szeptemberben:

    -09.03.  Tanévnyitó ünnepély

    -09.06.  Szülői értekezlet

    -09.15.  Szüreti felvonulás Szekszárdon

    -09.22.  Szüreti felvonulás Sióagárdon

Októberben:

    -10.05. Megemlékezés az aradi vértanúkról

    -10.02. Mesedélelőtt az óvodásokkal a magyar népmese napja alkalmából

    -10.06. Kerékpár túra- Baleset-megelőzési nap

    -10.25. Színházlátogatás

Novemberben:

    -11.09. Márton-nap: német nyelvi szavalóverseny és lámpás felvonulás

    -11.10. Menő menzák az iskolában -projekt nap

    -11.21. Nyílt nap

    -11.27. Egészség nap

    -11.28. Fogadó óra

Decemberben:

   -12.01. TSMT bemutatása az óvodás szülőknek-ajándék készítés az óvodásokkal

   -12.06. Mikulás ünnepség

   -12.10. Német színház

   -12.18. Karácsonyi ünnepség

   -12.19. Színházlátogatás

   -12.09. Adventi vásár

2019. Januárban:

   - 01. ...  Angol foglalkozás az óvodásoknak

   - 01. ...  Német foglalkozás az óvodásoknak

   - 01. ...  Osztályozó értekezlet

   - 01.30. Szülői értekezlet

   - 01.31. Félévzáró értekezlet

Februárban:

   - 02.08. Farsangi bál

   - 02....   Iskolás leszek - rajzkiállítás óvodásoknak

   - 02....   Nyílt nap

Márciusban:

   - 03....   Óvodai szülői értekezlet

   - 03.14. Megemlékezés az 1848-as szabadságharc évfordulójáról

   - 03.14. Ibolyatúra

   - 03. ...  Színházlátogatás

Áprilisban:

   - 04. ...   Beiratkozás

   - 04.16. Húsvéti kézműves foglalkozás

   - 04.29. Anyák napjára ajándék készítés

Májusban:

   - 05.06. Anyák napi műsor

   - 05....   Kirándulás

   - 05....   Óvodások látogatása az 1. osztályban
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   - 05.20  Fogadó óra

Júniusban:

   - 06.-06. Erdei iskola

   - 06.12.  Osztályozó értekezlet

   - 06.18.  Tanévzáró ünnepély

   - 06.17.  Nyári táborok

 

 

 

 

	

 

	

 
 

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

Nem releváns.

 

Utolsó frissítés: 2018.11.16.

 

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=200487&th=4
 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:

Iskolánk kis létszámú osztályaiban minden tanulóra kiemelt figyelem jut. Az egyéni felzárkóztatásoknak, a sok gyakorlásnak, az

egy tanulóra fordítható idő mennyiségének köszönhetően iskolánkban az elmúlt 10 évben sem volt példa osztályismétlésre.

Az elmúlt tanévben egy tanuló hosszan tartó betegség miatti hiányzása meghaladta a törvényben előírt határt, emiatt a

nevelőtestület döntése alapján augusztusban osztályozó vizsgát tehetett, melyet sikeresen teljesített.

Iskolánkban a tanuló létszám változása  az elköltözések, ill. az adott évben a faluban élő iskolaköteles gyerekek számától függ.

 

Tanulólétszámok: 2018-19-es tanév: 29 fő

                            2017-18-as tanév: 38 fő

                            2016-17-es tanév: 39 fő

                            2015-16-os tanév: 32 fő

                            2014-15-ös tanév: 35 fő
 

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=200487
 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

Köznevelési törvény 27.§(2)

„Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon kell megszervezni, hogy a

foglalkozások legalább tizenhat óráig tartsanak, továbbá tizenhét óráig – vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az

intézményben – gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről. Az általános iskola e törvény rendelkezéseinek megfelelően egész

napos iskolaként is működhet.”

 

Az iskola a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett –az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat szervezi:

o	Napközis tanóra. A közoktatási törvény előírásainak megfelelően, az iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban az első-

negyedik évfolyamon napközis tanóra működik. A tanulók összevont csoportokban dolgoznak.

o	Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások. Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges
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tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és

felzárkóztató foglalkozások segítik.

o	Hit-és erkölcstan. A hit-és erkölcstan foglalkozások megszervezését a hitoktatók és a tagintézmény-vezető közösen végzik.

Minden előző év májusában az ezzel kapcsolatos tudnivalókról a szülők levélben tájékoztatást kapnak. A hit-és etikaoktatásban

való részvétel szülői elhatározáson alapszik. Ha a tanuló a tanulmányai során megváltoztatja döntését, és a hit-és erkölcstan

helyett az iskola által tartott etika órán szeretne részt venni, akkor azt előző tanév május hónapjában teheti meg.

o	Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A szakkörök indításáról –

a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt.

Szakkör vezetését – az intézmény igazgatójának megbízása alapján – olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója.

o	Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti,

levelezős stb.) versenyek, vetélkedők.

o	Kirándulások. Az iskola nevelői a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára évente két alkalommal kirándulást

szerveznek. A tanulók részvétele a kiránduláson önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.

o	Erdei iskola. A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik a táborszerű módon, az iskola falain kívül szervezett,

több napon keresztül tartó erdei iskolai foglalkozások, melyeken főleg egy-egy tantárgyi téma feldolgozása történik. A tanulók

részvétele az erdei iskolai foglalkozásokon önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.

o	Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás. Egy-egy tantárgy néhány témájának

feldolgozását, a követelmények teljesítését segítik a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon

tett csoportos látogatások. A tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon – ha az tanítási időn kívül esik és költségekkel jár –

önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.

o	Községi könyvtár. A tanulók tanulását, képzését a tanítási napokon látogatható községi könyvtár segíti nevelői felügyelettel.

o	Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata. A tanulók igényei alapján az iskola igazgatójával

történt előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit (pl.: sportlétesítmények,

számítógépek stb.) a tanulók – tanári vagy szülői felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják.

•	A délutáni tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola nevelői 13:00. óra és 16:30. óra között szervezik meg. Az ettől

eltérő időpontokról a szülőket előre értesíteni kell.

•	A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások, valamint az egyéni foglalkozások

kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy

tanévre szól.

•	A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik

alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A tanulók részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni

foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskola igazgatója adhat.

 

•	A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. A tanórán kívüli foglalkozásokról ismételten

igazolatlanul mulasztó tanuló az igazgató engedélyével a foglalkozásról kizárható.
 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

Az iskolai dolgozatok/számonkérés szabályai:

 

1. A tanév folyamán egy-egy óra anyaga szóbeli vagy írásbeli (röpdolgozat) felelettel

számon kérhető.

2. Nagyobb tematikus egységek lezárása témazáró dolgozattal történik, melyből egy

tanítási napon csak kettő íratható, előzetes egyeztetés alapján. A témazáró dolgozat

érdemjegyét kettős szorzóval számoljuk.

4. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, illetve sajátos nevelési

igényű tanulók számonkérése az érvényes szakértői véleményben foglaltak alapján

történik.

 

 

Az otthoni/hétvégi házi feladatok meghatározásának szabályai:

1. A tantárgyankénti házi feladat időtartama átlagosan a napi 15 percet ne haladja meg.

2. A feladatnak mindig az órai anyaghoz kell kapcsolódnia.

3. A házi feladatot a következő órán ellenőrizni kell.

4. A hétvégére, hosszabb szünetekre házi feladatot nem adunk.
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5. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, illetve sajátos nevelési

igényű tanulók házi feladatainak kijelölése az érvényes szakértői véleményben

foglaltak alapján történik.
 

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

Tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

 

Félévi osztályozó vizsga -	2019. január 28-31. 

Év végi osztályozó vizsgák - 2019. június 11 – 13.

Javítóvizsgák - 2019. augusztus 27.                                   

 

 

 

Osztályozó vizsga

Osztályozó vizsgát tesz a tanuló a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha

? felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,

? a tanuló hiányzása a törvényben előírt mértéket (250 óra) meghaladja és nem

osztályozható, és ha a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,

? ha a tanuló hiányzása az adott tantárgyból a tantárgy óraszámának 30%-át meghaladta és

érdemjegyei nem teszik lehetővé az osztályozást az adott tantárgyból, és ha a

nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,

? magántanuló.

Ha a tanuló osztályozó vizsgán szerezte valamennyi tantárgyi osztályzatát, magatartását és

szorgalmát nem kell értékelni.

Az osztályozó vizsgával való továbbhaladásra az alábbiak vonatkoznak:

? ha valamennyi tantárgyból legalább elégséges osztályzatot kapott, tanulmányait felsőbb

évfolyamon folytathatja,

? ha az osztályozó vizsgán 1-3 tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott és a javítóvizsgán is

elégtelen osztályzatot kapott, az évfolyamot ismételni köteles.

 

Az javítóvizsgán a minimum követelményt kell teljesítenie a tanulónak.
 

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

Iskolánkban csak alsó tagozat működik, 2 német nemzetiségi nyelvoktató osztállyal.

1.- 3. összevont osztály Létszám: 14 fő    (4+10 fő)

2.- 4. összevont osztály Létszám: 15 fő    (8+7 fő)

A fő tantárgyak oktatása csoportbontásban történik.

 

Utolsó frissítés: 2018.11.15.

 

3. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

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

Az első minősítés éve: 2008. Kiváló művészetoktatási intézmény

 

Képzőművészeti tanszak: 2 csoport
 

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

részvétel:

Programok	Időpont

A sióagárdi művészeti tagozat karácsonyi kiállítása a sióagárdi kultúrházban	2018. december

A művészeti tagozat karácsonyi kiállítása a Babits Mihály Kulturális Központban.	2018. december

Vándorkiállítás a Dienes Valéria Általános Iskolában	2019. január

22 /  30 



Megnyitó - Képzőművészeti záró kiállítás a Babits Művelődési Központban	2019. június 12
 

A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:

Képzőművészet tanszak

Csécsei Flóra 1. osztály (Sióagárdi tagintézmény tanulója)

- 48. Megyei Gyermekrajzpályázaton - díjazott (Felkészítő tanára: Tápai-Kovács Anna)

 

Hegedűs Júlia 2. osztály (Sióagárdi tagintézmény tanulója)

- X. Országos Lovas Rajzpályázaton – Pompás díj (Felkészítő tanára: Tápai-Kovács Anna)

 

Lakatos Levente 1. osztály (Dienes Valéria Általános Iskola tanulója)

- 48. Megyei Gyermekrajzpályázaton - díjazott (Felkészítő tanára: Szántói Krisztián)

 

Péter Emma 3. osztály (Sióagárdi tagintézmény tanulója)

- 48. Megyei Gyermekrajzpályázaton - díjazott (Felkészítő tanára: Tápai-Kovács Anna)
 

Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:

A művészeti tagozat karácsonyi kiállítása a Sióagárdi Kultúrházban	2018. december

Megnyitó - Képzőművészeti záró kiállítás a Babits Művelődési Központban	június

Év végi gála műsor, Művészetek Háza, Szekszárd	június
 

A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:

A művészeti tagozat karácsonyi kiállítása a Sióagárdi Kultúrházban	2018. december

 

Utolsó frissítés: 2018.11.16.

 

4. Működését meghatározó dokumentumok  

 

006 - Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Liszt Ferenc

Zeneiskolája (7100 Szekszárd, Széchenyi utca 38.) 

 

1. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

Az iskolával első alkalommal tanulói jogviszonyt létesít gyerekek felvételi meghallgatáson vesznek részt. A felvételi vizsgán

képességek, készségek felmérésére kerül sor (dallam visszaéneklése, ritmus visszatapsolása, a választott hangszerhez való

alkalmasság). A felvételi meghallgatás eredménye nem befolyásolja a tanuló felvételét. Csak abban az esetben kerül figyelembe

vételre, amennyiben túljelentkezés van. A felvételi eredményről írásban tájékoztatjuk a tanulót, kiskorú tanuló esetén a

gondviselőjét. Be nem töltött hely esetén pótfelvételi meghallgatást is tartunk. A felvételi meghallgatások időpontját a

médiában, a köznevelési intézményekben, az iskola honlapján, hirdetőtábláján tesszük közzé. A felvételi meghallgatások

helyszíne a zeneiskola épülete.

Másik alapfokú művészeti iskolából átjelentkező tanulónak is előzetes meghallgatáson kell részt vennie. A meghallgatás

eredménye alapján a tanulót osztályba sorolják, mely eltérhet a bizonyítványában szereplő, az előző iskola tantestületi

határozattól.

A felvételi időpontjai:

A kezdő tanévet megelőző május hónapban, a kijelölt időpontban, két egymást követő napon, délelőtt és délután fogadják a

Szervezeti és működési
szabályzat:

www.kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-200487-1200487004

Házirend: www.kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-200487-1200487004
Pedagógiai program: www.kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-200487-1200487004

23 /  30 



szaktanárok a felvételizőket.

A 2019/2020. tanévre a felvételi időpontja: 2019. május 17. (péntek) 1400 -1800 óráig, 2019. május 18. (szombat) 0900-1200

óráig.

Pótfelvételi időpontja: 2019. szeptember 2. (hétfő) 15.00-18.00 óra.
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

A sikeres felvételi meghallgatás után, a gyermek tanulói jogviszonya az iskolába való beiratkozással jön létre. A tanulói

jogviszony minden év szeptember 1-től kezdődik.

A beiratkozáshoz szükséges az iskola által kiadott, kitöltött „Szülői nyilatkozat”, mely a tanuló adatait tartalmazza. A tanuló

érvényes alapfokú művészeti iskolai bizonyítványa, amennyiben rendelkezik vele.

A beiratkozás időpontjai:

A 2019/2020. tanévre a felvételi nyer „új” növendékek beiratkozási időpontjai: 2019. június 20-21. (csütörtökön és pénteken)

8.00-16.00– óráig.
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

Az indítható osztályokat, csoportokat az iskola szakmai alapdokumentuma határozza meg. Ennek megfelelően 500 fő számára

biztosított a zeneiskolai oktatás.

Az egyéni oktatás két előképző, hat alapfokú és négy továbbképző évfolyamon folyik.

A kötelező, a kötelezően választható és választható tantárgyak oktatása csoportosan történik. A szolfézs két előképző, hat

alapfokú és négy továbbképző évfolyamon zajlik. A négy évfolyam kötelező szolfézs tanulása után a növendékek választhatnak

a kötelezően választható tantárgyak közül: szolfézs, zeneelmélet, zeneirodalom, kórus, zenekar, kamarazene.

Oktatott hangszerek:

Zongora, hegedű, brácsa, gordonka, gitár, ütő, furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, trombita, vadászkürt, tenorkürt, harsona, tuba,

magánének, népi hegedű.

Oktatott csoportos tantárgyak:

Szolfézs, zeneelmélet, zeneirodalom, kamarazene, kórus, Ifjúsági Fúvószenekar, Ifjúsági Vonószenekar, Ifjúsági Gitárzenekar,

Szekszárd Junior Stars.
 

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/tandíj mértéke:

A térítési és tandíjak mértékét a Szekszárdi Tankerületi Központ számolja ki a Klebelsberg Központ térítési díj és tandíj-fizetési

szabályzata, valamint az NKT alapján.

A fizetendő térítési és tandíjak összegéről a szülő/gondviselők a tanulók ellenőrzőjében kapnak értesítést a főtárgy tanároktól.

Kedvezmények, valamint az igénylés szabályozása:

A térítési -és tandíj-kedvezmények igénylése az iskola által kiadott „Térítési -és tandíj kedvezmény nyilatkozat” nyomtatvány és

a szükséges igazolások benyújtásával történik, tanévenként egy alkalommal (minden év legkésőbb szeptember 20-ig).

Kedvezmények: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló

határozatban megfogalmazottak szerint teljes mentességre, vagy 50 %-os kedvezményre jogosultak. Térítési díj, illetve tandíj

fizetése nélkül vehetik igénybe az alapfokú művészetoktatást az SNI-s, az autista, az enyhe fokban sérült fiatalok.

A benyújtott kérelmek és jövedelemigazolások alapján, az intézményvezető egyéni elbírálás alapján dönt a kedvezmények

biztosításának mértékéről, vagy a részletfizetési lehetőségről, a Szekszárdi Tankerületi Központ, illetve az iskola díjfizetési

szabályzata értelmében. A döntésről a tanuló, illetve gondviselője írásban kap értesítést.

A térítési díj/tandíj mértéke:

 

Zeneművészeti ág - szolfézs előképző/csoportos képzés			

Éves egy tanulóra eső díj:		58 937		

TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉRTÉKE				

6-18 év közötti tanulók				

Tanulmányi átlag		             Fizetendő/félév

4,5-5,0 között	               	                4 400 Ft

4,0-4,4 között	               	                4 700 Ft

3,5-3,9 között	               	                5 000 Ft
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3,0-3,4 között	                                5 300 Ft

2,0-2,9 között	                                5 600 Ft

elégtelen	                      	                5 900 Ft

Zeneművészeti ág - egyéni képzés 				

Éves egy tanulóra eső díj:	306 071			

TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉRTÉKE				

6-18 év közötti tanulók				

Tanulmányi átlag		Fizetendő kerekítve

4,5-5,0 között	             	                 7 700 Ft

4,0-4,4 között	                	                 9 200 Ft

3,5-3,9 között	              	               12 200 Ft

3,0-3,4 között	             	               15 300 Ft

2,0-2,9 között	                            23 000 Ft

elégtelen	                                    30 600 Ft

18-22 év közötti tanulók				

4,5-5,0 között	               	                23 000 Ft

4,0-4,4 között	                               26 000 Ft

3,5-3,9 között	                              29 100 Ft

3,0-3,4 között	                              30 600 Ft

2,0-2,9 között	               	                45 900 Ft

elégtelen	                                      61 200 Ft

TANDÍJAK MÉRTÉKE (6-18 év között, a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 36.§ (1) a) pontban meghatározott mértéket

meghaladó tanóra esetén)			 	

4,5-5,0 között	              	                23 000 Ft

4,0-4,4 között	                               30 600 Ft

3,5-3,9 között	               	                38 300 Ft

3,0-3,4 között	               	                45 900 Ft

2,0-2,9 között	                               53 600 Ft

elégtelen	                                       61 200 Ft

TANDÍJAK MÉRTÉKE (6 év alatt, 18 év felett, 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)		 	 	

4,5-5,0 között	                              30 600 Ft

4,0-4,4 között	                             38 300 Ft

3,5-3,9 között	              	                45 900 Ft

3,0-3,4 között	                          53 600 Ft

2,0-2,9 között	                              61 200 Ft

elégtelen	                      	                76 500 Ft

 

http://garaysuli.hu/wp-content/uploads/2018/10/39_2018_Szekszardi-TK_teritesi-es-tandij-szabalyzat.pdf
 

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

 

A fenntartó az intézmény munkájával kapcsolatos nyilvános értékelést nem tett. Az Állami Számvevőszék vagy egyéb ellenőrző

hatóság ellenőrzést, megállapítást nem tett.
 

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

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

megállapításai:
 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

Az iskola nyitva tartásának rendje:

Az iskola nyitvatartási rendjét az intézményi SZMSZ tartalmazza.
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Hivatali órák időpontja:

Hétfő – Péntek: 8.00 – 16.00 órakor

Tanítás ideje alatt: 8.00 – 20.00 óra

Rendezvények ideje alatt: 8.00 – 22.00 óra, hétvégi rendezvényhez igazodva.

 
 

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

2018. szeptember 13-16.	Szüreti Napok

2018. október 1.                      Zene Világnapi koncertek

2018. október 18.	                Baka-Liszt-Lányi Emlékest	

2018. november 20.                Zongorakurzus Tolna megye zongoratanárainak

2019. január 19.		        Ifjúsági Fúvószenekar 30+1 Koncertje

2019. február 22.	                Zongorakurzus Tolna megye zongoratanárainak

2019. május 9.		        Zongorás Nap

 

http://garaysuli.hu/wp-content/uploads/2018/09/%C3%A9ves-napt%C3%A1ri-terv.pdf
 

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

Tanfelügyeleti vezetői ellenőrzés 2018. január 10.

Tanfelügyeleti intézményi ellenőrzés 2018. február 11.

 

http://garaysuli.hu/wp-content/uploads/2018/07/INT%C3%89ZM%C3%89NYI-TANFEL%C3%9CGYELET-

%C3%89RT%C3%89KEL%C3%89SE.pdf

 

Utolsó frissítés: 2018.11.17.

 

2. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

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

2 előképző, 6 alap és 4 továbbképző évfolyam
 

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

részvétel:

Nemzetközi, országos eredmények a 2017-2018. tanévben

Nemzetközi Zongora Négy-hatkezes és Kétzongorás Tanulmányi Verseny – Baja

Hájas Kristóf-Szabados Balázs	Erősné Máté Éva	3. hely

Fúvószenekarok Magyarországi Szövetség Wasbe-tagszervezet minősítése: Koncertfúvós „B” fokozat

Zenekar	Karnagy	Eredmény

Ifjúsági Fúvószenekar	Kovács Zsolt	kiemel arany minősítés

VIII. Ferenczi György Országos Zongoraverseny – Budapest

Növendék	Felkészítő tanár	Eredmény

Hájas Kristóf	Erősné Máté Éva	3. hely

Helikon – Keszthely

Növendék	Felkészítő tanár	Eredmény

Hájas Kristóf-Szabados Balázs	Erősné Máté Éva	arany minősítés

Török Ramóna	Papp Máté	ezüst minősítés

Görgei Botond	Papp Máté	ezüst minősítés

Farkas Gréta	Ágostonné Béres Kornélia	bronz minősítés
 

A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:

Regionális eredmények, megyei versenyek kiemelt eredményei a 2017-2018. tanévben

Tolna Megyei Szolfézsverseny – Bonyhád

Növendék	Felkészítő tanár	Eredmény
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Lozsányi Julianna	Füzi János	1. hely, abszolút 2.hely

Bábel Zita	Tóth Imola	2. hely

Tolna Megyei Zongoraverseny – Szekszárd

Növendék	Felkészítő tanár	Eredmény

Hájas Kristóf	Erősné Máté Éva	nívódíj, kiemelt 1. hely

Köpenczei Csenge	Erősné Máté Éva	kiemelt 1. hely

Lozsányi Julianna	Lozsányi Tamás	kiemelt 1. hely

Müller Albert János	Főglein Klára	kiemelt 1. hely

Szabados Balázs	Erősné Máté Éva	kiemelt 1. hely, 1. hely

Karácsony Hanna	Erősné Máté Éva	1. hely

Jaszenovics Szonja	Erősné Máté Éva	1. hely

Petrits Emma	Főglein Klára	1. hely

Sándor Zsigmond Áron	Erősné Máté Éva	1. hely

Rízner Dávid	Lozsányi Tamás	1. hely

Tolna Megyei Klarinétos és Szaxofonos Találkozó – Szekszárd

Növendék	Felkészítő tanár	Eredmény

Decsi Fruzsina	Papp Máté	arany minősítés

Kisvári Gréta	Papp Máté	arany minősítés

Török Ramóna	Papp Máté	arany minősítés

Görgei Botond	Papp Máté	arany minősítés, különdíj

Klarinét kvartett	Papp Máté	kiemelt arany minősítés

Tolna Megyei Fuvolás Találkozó – Tolna

Katz Hajnalka	Töttős-Erős Edina	nívódíj, arany minősítés

Tolna Megyei Vonósverseny - Bonyhád

Ifjúsági Vonószenekar	Auth Zoltánné	arany minősítés
 

Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:

A zeneiskola hagyományosan megrendezett hangversenyei, rendezvényei

December (minden évben):	Tanári koncert

Február (minden évben):	Ifjúsági Fúvószenekari Nagykoncert

Október (négy évenként):	Zenetanárok Országos Zongoraversenye

Április (három évenként):	Regionális Gitárverseny

Március (három évenként):	Tolna Megyei Klarinétos Találkozó

Március (három évenként):	Tolna Megyei Trombitás Nap

Április (két évenként):	Tolna Megyei Zongoraverseny

Május (két évenként):	Mini Fúvós Fesztivál

Május (minden évben):	Nyílt nap

Május (két évenként): Zongorás Nap

December, április (minden évben): Ügyes Szolfézsosok Találkozója

Június (minden évben):	Tanévzáró hangverseny

Október - május (minden évben):	Növendékhangversenyek

Október – május (minden évben):	Tanszaki, és tanszaki közösségi hangversenyek
 

A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:

A zeneiskola tanárai és növendékei rendszeresen részt vesznek Szekszárd város oktatási intézményeinek, óvodáinak, iskoláinak,

más intézményeinek kulturális rendezvényein, ünnepségein. Rendszeres fellépői kiállítás megnyitóknak, fesztiváloknak,

vásárosi rendezvényeknek.

 

Szeptember:	Szekszárdi Szüreti Napok

Október:	Zenei Világnap rendezvényei

December:	Karácsonyi koncertek

Május:	Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál

Szeptember-Június:	Vármegyeházi Esték

Október-Május:	Liszt-klub rendezvények
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Utolsó frissítés: 2018.11.17.

 

3. Működését meghatározó dokumentumok  

 

010 - Szekszárdi Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet

Szent-Györgyi Albert utcai Telephelye (7100 Szekszárd, Szent-Györgyi Albert utca 6.) 

 

1. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

AMI

Iskolánkba a tanulmányok megkezdésére jelentkezni "Jelentkezési lap és szülői nyilatkozat" kitöltésével lehet. Kiskorú tanuló

esetén a szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló írja alá. Felvétel, átvétel: 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 23§ alapján

történik. A tanulói jogviszony létesítése beiratkozással történik.
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

AMI

A felvételi eljárás rendjét az intézményvezető határozza meg. A beiratkozás időpontját a beiratkozás első határnapját

megelőzően 30 nappal korábban a helyben szokásos módon - az intézmény honlapján, közösségi oldalán hozzuk

nyilvánosságra. 
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

AMI

Képzőművészeti tanszak: 2 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:

Törvényi szabályozás:

Az alapfokú művészetoktatás térítési díj, illetve tandíjköteles képzés. Térítési díjat a nappali képzési rendszerben részt vevő,

tanulói jogviszonnyal rendelkező, 6-22 éves tanulóknak kell fizetni. Tandíjat a tanulói jogviszonnyal nem rendelkezők, és a

hallgatói jogviszonnyal rendelkezők fizetnek. Továbbá akik még nem töltötték be 6. életévüket, illetve elmúltak 22 évesek.

Tandíjat kell fizetni, ha az alapfokú művészetoktatásban szereplő tanuló más művészeti képzésben térítési díjat fizet.

A művészetoktatás térítési díjait a Szekszárdi Tankerületi Központ térítési díj-és tandíj szabályzata alapján határozza meg.

A 2018-2019. tanévben a térítési díj összege:

 

Képzőművészeti tanszak:

 

4,5 -5:	6 500 Ft

4- 4,4:	7 000 Ft

3,5 -3,9:	7 400 Ft

3 -3,4:	7 800 Ft

2 -2,9:	8 300 Ft

elégtelen:	8 700 Ft 

Szervezeti és működési
szabályzat:

www.kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-200487-1200487006

Házirend: www.kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-200487-1200487006
Pedagógiai program: www.kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-200487-1200487006
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A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:

Nem releváns.
 

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

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

megállapításai:
 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

Nem releváns.
 

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

A művészeti tagozat karácsonyi kiállítása a Babits Mihály Kulturális Központban.	2018. december

Megnyitó - Képzőművészeti záró kiállítás a Babits Művelődési Központban	június

Év végi gála műsor, Művészetek Háza, Szekszárd	június
 

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

Nem releváns.

 

Utolsó frissítés: 2018.11.17.

 

2. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

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

Az első minősítés éve: 2008. Kiváló művészetoktatási intézmény

 

Képzőművészeti tanszak: 2 csoport
 

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

részvétel:

A művészeti tagozat karácsonyi kiállítása a Babits Mihály Kulturális Központban.	2018. december

Vándorkiállítás a Dienes Valéria Általános Iskolában	2019. január

Megnyitó - Képzőművészeti záró kiállítás a Babits Művelődési Központban	2019. június 12

Év végi Tanévzáró (Művészetek Háza)

Év végi gála műsor	2019. június
 

A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:

Lakatos Levente 1. osztály (Dienes Valéria Általános Iskola tanulója)

- 48. Megyei Gyermekrajzpályázaton - díjazott (Felkészítő tanára: Szántói Krisztián)
 

Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:

Vándorkiállítás a Dienes Valéria Általános Iskolában	2019. január

Év végi Tanévzáró (Művészetek Háza)

Év végi gála műsor	2019. június
 

A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:

Program	- Időpont

A művészeti tagozat karácsonyi kiállítása a Babits Mihály Kulturális Központban.	2018. december

Szekszárdi Háry János Mesefesztivál	május

Megnyitó - Képzőművészeti záró kiállítás a Babits Művelődési Központban	június

Év végi gála műsor, Művészetek Háza, Szekszárd	 2019. június
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Utolsó frissítés: 2018.11.16.

 

3. Működését meghatározó dokumentumok  

 

A közzétételi lista letöltésének dátuma:

2018. november 17.

Szervezeti és működési
szabályzat:

www.kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-200487-1999999361

Házirend: www.kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-200487-1999999361
Pedagógiai program: www.kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-200487-1999999361
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