
 

KÖZZÉTÉTELI LISTA
 

 

Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény

végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi köznevelési intézmény a

lent megjelenő közzétételi adatokkal rendelkezik.

 

1. Intézmény adatai 

 

Ellátott feladatok:

-szakgimnáziumi nevelés-oktatás (kizárólag szakképzési évfolyamok)

-szakközépiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - 2016.09.01-től kifutó rendszerben)

-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 
 

003 - Kiss Zenede Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium - Községház utcai Telephelye (1028

Budapest II. kerület, Községház utca 10.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás szín- és bábművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

040340
Kiss Zenede Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium
1028 Budapest II. kerület, Hidegkúti út 167.

OM azonosító: 040340
Intézmény neve: Kiss Zenede Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium
Székhely címe: 1028 Budapest II. kerület, Hidegkúti út 167.
Székhelyének megyéje: Budapest
Intézményvezető neve: Barsi Botond Ákos
Telefonszáma: 1/2747549
E-mail címe: info@kisszenede.hu

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2018.10.19.

Fenntartó: "ZENEDE"-Művészeti Alapítvány
Fenntartó címe: 1028 Budapest II. kerület, Dés utca 3.
Fenntartó típusa: alapítvány
Képviselő neve: Kissné Szűcs Mariann
Telefonszáma: 1/2747549
E-mail címe: info@kisszenede.hu
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008 - Kiss Zenede Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium - Pátyi Telephelye (2071 Páty, Bocskai utca

9.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás szín- és bábművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

 

012 - Kiss Zenede Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium - Telki, Muskátli Utcai Telephelye (2089

Telki, Muskátli utca 2.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás szín- és bábművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

 

013 - Kiss Zenede Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium (1028 Budapest II. kerület, Hidegkúti út

167.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (kizárólag szakképzési évfolyamok)

- szakközépiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - 2016.09.01-től kifutó rendszerben)

 

014 - Kiss Zenede Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium - Pasaréti Úti Telephelye (1026 Budapest II.

kerület, Pasaréti út 191-193.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás szín- és bábművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

 

015 - Kiss Zenede Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium - Budajenői Telephelye (2093 Budajenő, Fő

utca 3.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás szín- és bábművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

 

018 - Kiss Zenede Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium - Budenz Úti Telephelye (1021 Budapest II.

kerület, Budenz  út 20-22.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

 

019 - Kiss Zenede Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium - Törökvész Úti Telephelye (1025 Budapest

II. kerület, Törökvész út 67-69.)

Ellátott feladatok:

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

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

 

020 - Kiss Zenede Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium - Szabadság Úti Telephelye (1028 Budapest

II. kerület, Szabadság út 23.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás szín- és bábművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

 

021 - Kiss Zenede Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium - Máriaremetei út 37.sz. alatti Telephelye

(1028 Budapest II. kerület, Máriaremetei út 37.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

- szakgimnáziumi nevelés-oktatás (kizárólag szakképzési évfolyamok)

- szakközépiskolai nevelés-oktatás (szakképzés - 2016.09.01-től kifutó rendszerben)

 

023 - Kiss Zenede Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium - Budakeszi Telephelye (2092 Budakeszi, Fő

utca 108.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

 

024 - Kiss Zenede Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium - Áldás Utcai Telephelye (1025 Budapest II.

kerület, Áldás  utca 1.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

 

025 - Kiss Zenede Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium - Ady Endre Utcai Telephelye (1024

Budapest II. kerület, Ady Endre  utca 3.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

 

026 - Kiss Zenede Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium - Törökbálint Munkácsi Mihály Utcai

telephelye (2045 Törökbálint, Munkácsi Mihály  utca 83.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

 

027 - Kiss Zenede Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium - Törökbálint Honfoglalás Utcai Telephelye

(2045 Törökbálint, Honfoglalás  utca 17.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

 

028 - Kiss Zenede Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium - Budajenő Fő Utca 18.sz. alatti Telephelye

(2093 Budajenő, Fő utca 18.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon
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029 - Kiss Zenede Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium - Pasaréti Úti Telephely-Fenyves Utcai

Telephelye (1026 Budapest II. kerület, Fenyves utca 1.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás szín- és bábművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

 

4. Intézmény statisztikai adatai 

 

Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint
2018-as statisztikai adatok alapján

Összes
feladatel

látási
helyek
száma

Gyermekek, tanulók nyitólétszáma Fő munkaviszony
keretében pedagógus

munkakörben
alkalmazottak

nyitóállománya

Sikeres
szakmai
vizsgát

Sikeres
érettségi
vizsgát

Osztályt
erem,

szaktant
erem/cso
portszob

a
összesen

Osztályo
k,

csoporto
k száma
összesen

Nem pedagógus
munkakörben

dolgozók
nyitólétszáma

Összesen ebből Összesen ebből
nők

tett
tanulók
száma

tett
tanulók
száma

Összese
n

ebből
nőkleányok gyógype

dagógiai
nevelésb

en,
oktatásb

an
résztvev

ők

felnőttok
tatásban
résztvev

ők

Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Általános iskola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakközépiskola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakiskola,
készségfejlesztő
iskola

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

Gimnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakgimnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Fejlesztő nevelés -
oktatás

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

Összesen
(s01+s02+...+s07)

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

Alapfokú
művészetoktatás

19 526 320 0 0 33 20 0 0 52 0,00 4 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

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
2018-as statisztikai adatok alapján

 

Fő munkaviszony keretében, pedagógus munkakörben alkalmazott pedagógusok számának nyitóállománya

pedagógus képesítés és munkakör szerint (fő) - összesítő táblázat
2018-as statisztikai adatok alapján

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

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
feladat

nál

Fejlesz
tő

nevelé
s-

oktatás
ban

Összes
en

(o01+
…+o0
4+o06
+…+o

13)

Részmunkaidősból a
teljes munkaidő

közismereti
tárgyat tanít

szakmai
elméleti

szakm
ai

gyakor
lati

elméle
ti

gyakor
lati

10 %-
a alatti

10-50
%-a

közötti

50 %-
a

feletti

összes
en

ebből
szakkö
zépisk
ola két
éves

érettsé
gire

felkész
ítő évf.

tárgyat tárgyat

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 5 0 0 0 5 0 0 0

Részmunkaid
ős

0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 22 0 0 0

ebből nő 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0

Óraadó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13 0 0 0

ebből nő 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0

Összesen
(s01+s03+s05
)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 46 0 0 0

ebből nő
(s02+s04+s06
)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24 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

Nyelv
tanár,
testne
velő,
ének-
zene
tanár

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

1 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

Általános
iskolai tanár

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

Tanító

Tanító,
speciális
képesítéssel

Gyógypedag
ógus

Felsőfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

Középfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

Szakoktató
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Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók létszáma, nyitóadatok - összesítő táblázat
2018-as statisztikai adatok alapján

 

Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=040340

 

Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 
 

003 - Kiss Zenede Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium - Községház utcai Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=040340&th=003
 

008 - Kiss Zenede Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium - Pátyi Telephelye

Pedagógus
képesítéssel
rendelkező,
egyéb
felsőfokú
végzettségű

0 1 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

Pedagógus
képesítéssel nem
rendelkező, egyéb
felsőfokú
végzettségű

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

Pedagógus
képesítéssel nem
rendelkező,
szakmai tárgyra
képesített

Pedagógus
képesítéssel nem
rendelkező,
középfokú
végzettségű

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

Összesen
(s01+s02+…+s12
)

1 2 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33

Teljes munkaidős Részmunkaidős Teljes és részmunkaidős
összesen

Megbízásos jogviszony
(megbízási szerződés)

Összesen Nő Összesen Nő Összesen Nő Összesen Nő

Összesen (s02+s03+…+s21) 2 2 2 2 4 4 1 0

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

1 1 1 1 2 2 0 0

Dajka

Gondozónő és takarító

Laboráns

Pedagógiai asszisztens 0 0 1 1 1 1 0 0

Gyógypedagógiai asszisztens

Könyvtáros

Szakorvos

Gyermek- és ifjúságvédelmi
felügyelő

Szabadidő-szervező 0 0 0 0 0 0 1 0

Pszichopedagógus

Műszaki vezető

Jelmez és viselet-táros 1 1 0 0 1 1 0 0

Ápoló

Hangszerkarbantartó

Úszómester

Rendszergazda

Pedagógiai felügyelő

Gyermek- és ifjúságvédelmi
felelős

Szociális munkás

Gyógytornász
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https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=040340&th=008
 

012 - Kiss Zenede Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium - Telki, Muskátli Utcai Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=040340&th=012
 

013 - Kiss Zenede Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=040340&th=013
 

014 - Kiss Zenede Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium - Pasaréti Úti Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=040340&th=014
 

015 - Kiss Zenede Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium - Budajenői Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=040340&th=015
 

018 - Kiss Zenede Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium - Budenz Úti Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=040340&th=018
 

019 - Kiss Zenede Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium - Törökvész Úti Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=040340&th=019
 

020 - Kiss Zenede Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium - Szabadság Úti Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=040340&th=020
 

021 - Kiss Zenede Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium - Máriaremetei út 37.sz. alatti Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=040340&th=021
 

023 - Kiss Zenede Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium - Budakeszi Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=040340&th=023
 

024 - Kiss Zenede Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium - Áldás Utcai Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=040340&th=024
 

025 - Kiss Zenede Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium - Ady Endre Utcai Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=040340&th=025
 

026 - Kiss Zenede Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium - Törökbálint Munkácsi Mihály Utcai telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=040340&th=026
 

027 - Kiss Zenede Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium - Törökbálint Honfoglalás Utcai Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=040340&th=027
 

028 - Kiss Zenede Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium - Budajenő Fő Utca 18.sz. alatti Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=040340&th=028
 

029 - Kiss Zenede Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium - Pasaréti Úti Telephely-Fenyves Utcai Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=040340&th=029

 

5. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

Tanulóinknak minden művészeti ágban felvételi lehetőséget biztosítunk a tavaszi időszakban, illetve pótfelvételit is tartunk

szeptemberben.

A tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók és az új jelentkezők minden tanév végén beadhatják jelentkezésüket a kiválasztott

szakra vagy szakokra.

A képességük és a férőhelyek száma alapján az intézményvezető (a szakmai kapcsolattartókkal való egyeztetés után) mérlegeli a
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jelentkező felvételét.

A felvételi eredményeket közvetlenül a jelentkezőknek, vagy kiskorú esetén a szülőknek továbbítjuk.
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

Beiratkozás: május 15-június 15

Pótbeiratkozás: szeptember 1-szeptember 20
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

A 2011. évi CXC. törvény 4. melléklete alapján, továbbá a jelentkezők számának függvényében a fenntartó az intézmény

működési engedélyében szereplő osztályok, csoportok kialakítására ad engedélyt.
 

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- illetve tandíj fizetése mellet igénybe vehető szolgáltatások listáját a 229/2012 (VIII. 28.)  Kormányrendelet

tartalmazza.

E díjak mértéke iskolánkban: -térítési díj a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 5-20

százaléka 18 éven aluli tanulóknál, 15-40 százaléka 18 éven felüli, de 22 éven aluli tanulóknál a jogszabályban rögzített további

feltételek alapján. E díjat a fenntartó a tanulmányi eredménytől függően csökkenti.

                                             - a tandíj mértékét a fenntartó határozza meg, de a kormányrendelet 36.§ (2) szerint nem haladja

meg a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. A tandíj a tanulmányi

eredménytől függően vagy a tanuló szociális helyzete alapján csökkenthető.

 

Kedvezmények:

- támogatott oktatás

6 év alatti (óvodai jogvisszonnyal rendelkező) tanulók esetében automatikusan 15% kedvezmény,

szociális helyzet alapján

vagy kiemelkedően tehetséges tanulóknak a fenntartó az iskola vezetőségének véleményezése alapján, szülői kérvény

benyújtásával tandíjkedvezményt ad.
 

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

Évente két alkalommal - félévkor és tanév végén - a nevelőtestületi értekezlet alkalmával a fenntartó értékeli az iskola munkáját,

melyet az iskola által lefűzött jegyzőkönyvek rögzítenek.
 

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 szorgalmi időben hétfőtől péntekig 8 órától a tanítási idő végéig tart nyitva,

?	- az iskolát vasárnap és munkaszüneti napokon zárva kell tartani,

?	- az iskolában folyó oktatás — szükség esetén — szombati napra is kiterjedhet,

?	- a gyermekeket kísérő személyek a folyosón tartózkodhatnak, szaktanári engedéllyel a növendék óráját is látogathatják.

Az iskola tanítási szünetekben az ügyeleti rend szerint tart nyitva.

A nyári szünetben — a vezetőség székhelyén — irodai ügyeleti napokat kell tartani, a fenntartó utasításával összhangban.

Ennek közzétételéről az intézményvezető gondoskodik.

A nyári tanítási szünet ügyeleti rendjét az intézményvezető tanévenként határozza meg.

Az ügyeleti időn kívül a beosztásuk szerint munkát végzők tartózkodhatnak az épületben. Egyéb esetekben (pl. rendezvény) az

épületben való tartózkodásra az intézményvezető adhat engedélyt.
 

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

Ellenőrző szerv Kezdő dátum Vég dátum Típusa
Magyar Államkincstár Budapesti és
Pest Megyei Igazgatóság

2017.01.16. 2017.01.18. Elszámolás ellenőrzése
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Augusztus	23-24.	Továbbképzés

Augusztus	29.	Évnyitó értekezlet

Szeptember	4.	Hangszerválasztó

Szeptember	5.	Hangszerválasztó

Szeptember	5.	Hangszerválasztó

Szeptember	6.	Hangszerválasztó

Szeptember	7.	Hangszerválasztó

Szeptember	15.	Hidegkúti Sportparádé

Szeptember	24	BUKET-15 éves (Őszi tárlat)

Október	13.	Tantestületi kirándulás, tanítás nélküli munkanap

Október	28-31.	Zathureczky Emlékverseny

Október	29-31.	Őszi Szünet

November	10.	Nevelőtestületi értekezlet, tanítás nélküli munkanap

November	28.	Zongora tanszaki koncert

November		Táncház

December	6.	Adventi koncertkörút

December	7.	IV. Budapesti Gyermek- és Ifjúsági Kamarazenei Fesztivál

December	11.	Próba és Adventi koncert

December	12.	Koncert nyugdíjasoknak

December	15.	Budajenői Adventi koncert-Résztvevőknek tanítás nélküli munkanap

December	27 - Január 2.	Téli szünet

December	 -	Félévi tanszaki koncertek

Január	17.	Újévi koncert (Páty+Telki)

Január		Népzenei koncert

Január	24.	Újévi koncert (Budapest)

Január	25.	1. félév utolsó napja

Március	 	Hidegkúti Kamarazenei Fesztivál

Március	9.	Komolytalan Zenei Koncert

Március	15.	II. kerületi ünnepség

Április	13.	Kiss Kamarazenei Fesztivál, Kiss Koreográfusok Versenyek, Kiss Zeneszerzők Versenye, Képzős Project

Április	18-23.	Tavaszi szünet

Április	24.	Óvodai tehetségkutatás

Május	 	Hidegkúti Családi Piknik

Május	11.	Táncgálák

Május	27 - június 7.	Év végi vizsgák

Június	 	Év végi tanszaki koncertek

Június	12.	Vidéki Tanévzáró

Június	17.	Budapesti Tanévzáró

Június	25.	Évzáró értekezlet
 

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

TANFELÜGYELET-2018-Intézmény:

1. Pedagógiai folyamatok

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

Mérési eredmények elemzése.

Kiemelkedő területek:

Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel. Az intézmény vezetése a

belső és külső partnerek bevonásával alkotja meg az intézményi stratégiai és operatív terveit. A stratégiai és operatív terveket a

tanszakok szintén együttműködve alakítják ki. Az eredményeknek megfelelő és szükséges korrekciókat elvégzik, melynek

hatásosságát és fejlesztő jellegét folyamatosan vizsgálják. A tanév végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő

tanév tervezése. Figyelembe veszik a tanszakok beszámolóit, javaslatait és közös konszenzusban terveznek. A pedagógusok

éves tervezése reális, a tervek megvalósultak.

________________________________________
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2. Személyiség- és közösségfejlesztés

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

Nem azonosítottunk ilyen területet.

Kiemelkedő területek:

Támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi az iskolát. A stratégiai programokban és az operatív tervekben szereplő

közösségfejlesztési feladatokat megvalósítja az intézmény. A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a

közösségfejlesztésben. Bekapcsolódnak az iskolai közös programokba, koncerteken, kiállításokon, kirándulásokon vesznek

részt.

________________________________________

3. Eredmények

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

Nem azonosítottunk ilyen területet.

Kiemelkedő területek:

A pályára készülő, vagy kiemelkedő képességű tanulók B-tagozatos képzésben részesülnek. Az intézményben folyó nevelő-

oktató munka során folyamatosan nyilvántartják és elemzik az elért eredményeket. Az adatok visszacsatolása után levonják a

megfelelő konzekvenciákat és a munkaközösségekkel egyeztetve megteszik a szükséges lépéseket. Az iskola napi gyakorlatában

jelen van a folyamatos tájékoztatás (felhő).

________________________________________

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

A tantestület egészének hatékonyabb összefogása. A közös internetes munkafelület használatának optimalizálása az információk

átadásában és a kommunikációban.

Kiemelkedő területek:

A tanszakok, munkacsoportok az adott év aktuális feladatainak megfelelően saját munkatervvel dolgoznak, a kitűzött célokat az

intézmény széttagoltsága ellenére, hatékony együttműködéssel valósítják meg. A tantestület a vezetés részéről erősen motivált

az egyéni és közös eredmények elérése iránt (jutalom, előmeneteli lehetőségek, rendkívüli eszközfejlesztés). A nevelőtestület

tagjai tervezetten és rendszeresen részt vesznek továbbképzéseken, tapasztalataikat megosztják kollégáikkal. A tantestület

rugalmas, maximálisan nyitott az új módszerek befogadására, kipróbálására, valamint a saját jó gyakorlatok továbbadására. A

tudásmegosztás kiemelt fontossága, saját akkreditált továbbképzés indításában is megnyilvánul. A pedagógusok munkáját

hatékony belső kommunikáció és információáramlás segíti.

________________________________________

5. Az intézmény külső kapcsolatai

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

Hatékonyabb előzetes egyeztetés, igény - elvárás és elégedettségmérés, a kommunikáció erősítése a külső partnerekkel. Az

intézmény management további fejlesztése. Feltételek megteremtése az évszázados fúvószenekari hagyományokhoz, zenekar

létrehozása és működtetése.

Kiemelkedő területek:

Az intézmény szakmai és közéleti tevékenysége magas színvonalú és aktív. Nem csak részt vesz a partnerek által szervezett

eseményeken, hanem maga is szervez különböző rendezvényeket. A helyi hagyományok ápolását és gazdagítását kiemelten

kezeli a pedagógiai program, s az abban leírtakkal összhangban, széleskörű kapcsolatrendszerrel rendelkezik. A gyerekekkel és

szüleikkel a pedagógusoknak kölcsönös bizalomra épülő személyes kapcsolata van.

________________________________________

6. A pedagógiai munka feltételei

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

Nem azonosítottunk ilyen területet.

Kiemelkedő területek:

Az intézmény jól gazdálkodó, sajátos céljainak eléréséhez mind a tárgyi mind a személyi feltételeket rendszeresen felméri és a

fenntartóval együtt magas színvonalon biztosítja. A vezetés a humánerőforrás változásaira rugalmasan reagál, a nehézségekre
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folyamatosan megoldást keres. Különböző módokon ösztönzi a pedagógusokat tudásuk gyarapítására és megosztására. Az

oktatás-nevelés folyamatában kiemelt hangsúlyt fektetnek az IKT eszközök, illetve a 21. század informatikai eszközeinek

használatára, a modern technika lehetőségeinek kihasználására a tanulók ismereteinek bővítésében és kreativitásának

kibontakoztatásában. A vezetők felkészültek a pedagógiai munka irányítására, ellenőrzésére, jól működtetik a megújult vezetési

struktúrát, amelyben mindenkinek pontosan meghatározott hatásköre és feladata van. A tantestület erőteljesen elkötelezett az

innováció iránt: - A kiemelkedően fontos hagyományápolás mellett nyitott a változó elvárásoknak megfelelő új hagyományok

kialakítására. - Oktatási - nevelési céljainak eléréséhez a modern eszközök lehetőségeinek sokoldalú kihasználására mutat

követendő példát. - Saját akkreditált továbbképzés indításával a tudásmegosztás magasabb szintjét valósítja meg.

________________________________________

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak

és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés

A kompetencia értékelése:

Fejleszthető területek:

Nem azonosítottunk ilyen területet.

Kiemelkedő területek:

Az intézmény a Kormány által meghatározott jogszabályi előírásoknak megfelelően alakította ki pedagógiai programját,

melyben világosan megfogalmazza az oktatás-nevelés céljait és feladatait. A pedagógiai programra, helyi tantervre épített

tanszaki munkatervek, illetve egyéni vagy csoportos tanmenetek összhangban vannak a kerettantervek követelményeivel. A

továbbképzési programok és a beiskolázási tervek segítik a pedagógus életpálya-modellben való előrelépés lehetőségét a

munkatársak számára.

 

TANFELÜGYELET-2018-Vezető

A vezetői tanfelügyelet és a kérdőíves felmérések megerősítették az alábbi erősségeket:

•	Az iskolában - lévén művészetoktatási intézmény - különös figyelmet fordítanak az egyéni tanmenetek kialakítására, a

személyre szabott oktatásra. Az iskolában - mely „Minősített Referenciaintézmény" - kiválóra akkreditált tehetségpont

működik. A tehetségfejlesztést, esetenként a felzárkóztatást az intézmény kiemelt céljaként kezeli. A zenei pályára készülő és

kiemelkedő képességű tanulók B-tagozatos képzésben részesülnek. Képességeik szerint a tanulókat hagyományos növendék-

hangversenyeken, tanszaki koncerteken, külső szerepléseken, versenyeken, szerepeltetik. Az eredményeket figyelembe véve hoz

stratégiai döntéseket a vezető. Jellemző az iskolára a differenciálás, továbbá kutatási projektek beiktatása az oktatás

megreformálásának érdekében.

•	Az intézmény külső és belső adottságait kellőképp ismeri a vezető, a változásokhoz rugalmasan alkalmazkodik, az érintett

munkatársakat és partnereket időben tájékoztatja. Az intézményi terveket szakszerűen állítja össze és menedzseli. A

folyamatokat alapos tervezés, következetes megvalósítás és pontos dokumentáció jellemzi.

•	Reálisan látja saját erősségeit és fejlesztendő területeit. Igényli a visszajelzést, fontosnak tartja kollégái véleményét. Nyitott az

újdonságokra, azokat beépíti vezetői gyakorlatába. Erős hivatástudattal rendelkezik, magatartásában és kommunikációjában

etikus és követendő példaként szolgál kollégái számára.

•	Saját továbbképzés akkreditálásával és megszervezésével ösztönzi munkatársait a zenei IKT-eszközök és a korszerű pedagógiai

módszerek használatára.

•	A külső és belső folyamatokat képes felülről szemlélni, és ez alapján előre tervezni. A partnerekkel való kapcsolata

harmonikus, fontosnak tartja a személyes kapcsolattartást és a partneri kör bővítését. Konstruktívan együttműködik a

fenntartóval, melynek eredményeképpen erősíteni képes a szakmai jelenlétet és az intézményi infrastruktúrát. Jó kapcsolatot

ápol több település helyi önkormányzatával. Az intézmény pozitív arculatát tudatosan megtervezett, egységes megjelenésű

eszközök erősítik.

 

Utolsó frissítés: 2018.10.19.

 

6. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=040340
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A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:

A kimaradókat rögzítjük a KIR-rendszerben és a tanügyi dokumentumokban.

Évfolyamot csak előképző és 1. évfolyamokon lehet ismételni, de erre nagyon ritkán kerül sor. 
 

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=040340
 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

Az iskola hagyományainak ápolása, jó hírnevének megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és

kötelessége. A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, továbbá az ünnepélyekre, megemlékezésekre, rendezvényekre

vonatkozó időpontokat, valamint a szervezési felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervben határozza meg. Az ezzel

kapcsolatos szervezési feladatokat, a részletes útmutatás. – a könyvtárban elhelyezett, illetve elektronikusan tárolt –

segédanyagának felhasználásával kell megszervezni, lebonyolítani.

Az intézmény hagyományos kulturális és ünnepi rendezvényei

 

A nemzeti ünnepeken (okt. 23. márc. 15. aug. 20.) önkormányzati megemlékezés keretében veszünk részt, továbbá a

telephelyeink iskoláinak felkérésére, igény szerint műsort adunk.

További ünnepségeken is rendszeresen szerepet vállalunk, pl. anyák napi rendezvény, mikuláskoncert, adventi hangverseny, stb.

Iskolaszintű saját rendezvények:

-	félévi-, év végi koncertek, tanszaki előadások, táncgálák, képzőművészeti kiállítások

-	Tehetségkutatás

-	Művészeti Fesztivál,

-	Tanári koncert, tematikus rendezvények

-	Nyílt órák és hangszerbemutatók

-	Nyári művészeti táborok

-	Újévi koncertek

-	Év Diákja, Év Tanára díj átadása

 

Az iskola tanulóinak kötelező ünnepi viselete:

A tanulók – a tanárokhoz hasonlóan – alkalomhoz illő öltözékben kötelesek megjelenni.

 

Tanulmányi kirándulások, művészeti táborok, külföldi utak, tanulmányi versenyek, fesztiválok, szakmai rendezvények

 

Az alapfokú művészeti iskolában tanulmányi kirándulásnak minősülnek az iskolai csoportok, tanszakok kölcsönös látogatásai,

cserehangversenyei, a színházi előadásokon, a hangversenyeken és az operaelőadásokon való részvétel, a művészeti, a

közművelődési intézmények, kiállítások szervezett látogatásai.

A tanulmányi kirándulások a nevelő-oktató munka szerves részei, azokat a munkatervben kell rögzíteni.

Tanítási napokon szervezett tanulmányi kirándulás esetében a tanulók részvételéhez az általános- vagy középiskola vezetőjének

hozzájárulása szükséges.

Valamennyi szerepléshez, fellépéshez, rendezvényhez, kiránduláshoz a művészeti iskola vezetőjének írásbeli hozzájárulása

szükséges.

Tanulmányi kirándulások alkalmával annyi kísérőtanárt kell biztosítani, amennyi a zavartalan lebonyolításhoz szükséges, 20

tanulónként legalább egy pedagógust. A kísérőtanárok felelősek a rendért és a tanulók testi épségéért.

Ha a tanuló szereplésére is sor kerül, lehetőleg biztosítani kell szaktanára részvételét. Önként jelentkező szülők kísérőül

bevonhatók, de a tanári kíséretet nem helyettesíthetik.

A kirándulás alkalmával, ha a csoportok az iskola székhelyét elhagyják, az elsősegélyhez szükséges felszerelést magukkal kell

vinni.

A kirándulások költségeit — a szülők meghallgatásával — úgy kell megállapítani, hogy azok a szülőket csak a legszükségesebb

mértékben terheljék, a szükséges összeget lehetőleg előtakarékossággal biztosítsák.

Törekedni kell arra, hogy a többgyermekes szülők anyagi megterhelése minél kevesebb legyen.

A szülőket a kirándulás költségeiről időben tájékoztatni kell.

Iskolai szünetben (nyári, őszi, téli, tavaszi) az alapfokú művészeti iskola önállóan, vagy más szervezetekkel, intézményekkel

közösen zenei, művészeti alkotó, felkészítő táborokat szervezhet. A költségeket az iskola, a rendező szervek, illetve a
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résztvevők közösen viselik. A táborozáshoz szakmai tervet, költségvetést kell készíteni. A tanulók a kirándulásokon és a

táborokban önkéntesen vesznek részt.

A tanulmányi, szakmai versenyek részei a tanév helyi rendjének, illetőleg az éves munkatervnek, amely meghatározza a

szervezés feladatait és felelőseit. A területi és országos fordulóra továbbjutott tanulókat a verseny idejére az intézményvezető

mentesíti a tanítási órákon való részvétel alól. Az intézményvezető gondoskodik arról, hogy az országos, körzeti, helyi vagy

házi versenyeken győztes, illetőleg helyezést elért tanulók eredményes szerepléséért az egész iskolaközösség megismerje.

A tanulmányi kirándulásokon, a szakmai versenyeken, táborozásban és a továbbképzéseken résztvevő tanárok (kísérő tanárok)

költségeiről az iskolának kell gondoskodni. Ugyancsak az iskola köteles gondoskodni a tanulmányi versenyeken, szakmai

rendezvényeken, fesztiválokon résztvevő tanulók költségeiről (útiköltség, részvételi díj). A művészeti csoportok esetében az

iskola anyagi lehetőségeinek arányában járul hozzá a költségekhez.
 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

Házi feladat: nem releváns

Iskolai dolgozat csak zeneművészeti ágon, elméleti tárgyakból van, melynek pontrendszerét és értékelési szempontjait a

szaktanárok dolgozzák ki.
 

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

A követelményrendszert a pedagógiai program, valamint a helyi tantervek határozzák meg.

A vizsgák tervezett idejét az éves munkaterv rögzíti a tanév rendje - miniszteri rendelet figyelembe vételével.
 

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

Az osztályok számát és a csoportokban a tanulói létszámot a fenntartó határozza meg (csoportos oktatás esetén) a 2011. évi

CXC. törvény 4. melléklete alapján.

A hatályos jogszabályok alapján a fenntartó igen kivételes esetben, az iskola vezetőségének külön kérvénye alapján engedélyt

adhat a maximális létszám 20%-kos megemelésére.

 

Utolsó frissítés: 2017.11.29.

 

7. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

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

Minden művészeti ágban lehetőség van a működési engedélyek alapján 2 előképző, rövid tanszak esetén 4, hosszú tanszak

esetén 6 alapfokú, valamint 4 továbbképző évfolyam indítására. /2+6 (4)+4 évfolyam./
 

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

részvétel:

Versenyek, szakmai fórumok:

-	V. Országos Gregor József Énekverseny, Székesfehérvár

-	IX. Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny Bp. területi válogató

-	XIV. Országos Gitárverseny Bp. területi válogató

-	Budapesti és Pest megyei Regionális Énekverseny – Érd

-	V. Detvay Zsuzsanna Improvizációs, Gyermekkoreográfiai és Előadó Verseny

-	Orbán György+ Zongoraverseny

 

Zenede XI. Művészeti Fesztiválja

Kiss Koreográfusok Versenye

Számos kiállítás-megnyitó (Telki)

Márc. 15. Önkormányzati rendezvény

 
 

A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:

Versenyek:

-	bronz minősítés a IX. Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny budapesti területi válogatóján
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-	a XIV. Országos Gitárverseny budapesti válogatóján bronz minősítés

-	az V. Detvay Zsuzsanna Improvizációs, Gyermekkoreográfiai és Előadó Versenyen Kis koreográfus kategóriában I. helyezés

és Improvizáció kategóriában II. helyezés

-	dicséretet az érdi Budapesti és Pest megyei Regionális Énekversenyen

-       részvétel az V. Országos Gregor József Énekversenyen, ahol döntőbe jutott 1 növendék 

-	a Pesthidegkúti Kamarazenei Fesztiválon, 1 arany és egy korrepetítori díj

 

A XII. Zenede Művészeti Fesztiválon 6 rajzpályázat-nyertes, 21 zeneművészeti nívódíj

A Kiss Koreográfusok versenyén 10 díjazott produkció
 

Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:

Iskolaszintű saját rendezvények:

-	félévi-, év végi koncertek, tanszaki előadások, táncgálák, képzőművészeti kiállítások

-	Tehetségkutatás

-	Művészeti Fesztivál,

-	Tanári koncert, tematikus rendezvények

-	Nyílt órák és hangszerbemutatók

-	Nyári művészeti táborok

-	Újévi koncertek

-	Év Diákja, Év Tanára díj átadása
 

A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:

A nemzeti ünnepeken (okt. 23. márc. 15. aug. 20.) önkormányzati megemlékezés keretében veszünk részt, továbbá a

telephelyeink iskoláinak felkérésére, igény szerint műsort adunk.

További ünnepségeken is rendszeresen szerepet vállalunk, pl. anyák napi rendezvény, mikuláskoncert, adventi hangverseny, stb.

 

Utolsó frissítés: 2018.10.19.

 

8. Működését meghatározó dokumentumok  

 

A közzétételi lista letöltésének dátuma:

2019. január 09.

Szervezeti és működési
szabályzat:

www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-040340-0

Házirend: www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-040340-0
Pedagógiai program: www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-040340-0
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