Különös közzétételi lista
[229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet,23§ (1) és (5) bekezdés]
Szárny-nyitogató Alapfokú Művészeti Iskola
OM azonosítója: 200049
Fenntartó: Szárny-nyitogató Alapfokú Művészeti Iskola Alapítvány
Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató
Az iskola a tanulók felvételénél figyelembe veszi a jogszabályi előírásokat:
A köznevelési törvény 46. § (3) bekezdése kimondja: „2.A gyermeknek, a tanulónak joga, hogy a)
képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeit
figyelembe véve -az e törvény 2. § (1) bekezdésében meghatározott jogát szabadon érvényesítve továbbtanuljon, továbbá alapfokú művészetoktatásban vegyen részt tehetségének felismerése és fejlesztése
érdekében.”1
A köznevelési törvény 16. § (1) szerint: „Az alapfokú művészeti iskola feladata, hogy kibontakoztassa a
művészi képességeket, fejlessze a művészi tehetségeket, igény esetén felkészítsen szakirányú
továbbtanulásra.”2
A gyermekek jogai alapján iskola minden művészetek iránt érdeklődő jelentkező gyermeket felvesz tanulói
sorába a létszámkereten belül.
Beiskolázási korhatár: 6-tól 22 éves korig.
Választható művészeti ágak, tanszakok:
Képző és iparművészet ág
Képzőművészeti tanszak: valamennyi képző és iparművészeti ágat választó diáknak az első három évben
egységesen
Festészet és grafika tanszak: negyedik évtől választható
Fém és zománcműves tanszak: negyedik évtől választható
Zeneművészet ág:
Klasszikus zene: zongora, furulya, harmonika, gitár, hegedű,
Népzene: tamburák, népi ének
Táncművészet ág:
Néptánc, kortárs tánc,
Színművészet- bábművészet:Színjáték

1

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100190.tv 2020. 04. 16. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100190.tv 2020. 04. 16. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
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Beiratkozás
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 23.§-át figyelembe véve iskolánkba jelentkezési lap benyújtásával
(amely egyben szülői nyilatkozat is, az egy vagy több művészetoktatásban való részvételről) kell
jelentkezni. A beiratkozás alapja tehát, a Jelentkezési lap, amelyen szerepel, hogy a szülő (nagykorú
jelentkező) tudomásul veszi, hogy felvétel esetén a jelentkezési lapon szereplő tanévben a gyermeke (a
nagykorú jelentkező) tanulói jogviszonyt létesít az iskolával. A jelentkezésről a tájékoztatást és a
Jelentkezési lap leadásának határidejét, az iskola azt megelőzően legalább 30 nappal korábban
nyilvánosságra hozza, illetve értesíti a folyó tanévben az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókat és
szüleiket.Az iskola a jelentkezés első határnapját április, május hónapra teheti, a dátumot közzéteszi az iskola
honlapján.Szeptember első hetében a szabadon maradó helyek függvényében pótbeiratkozásra ad lehetőséget.

A jelentkezési lap alapján a jelentkező képességeit az iskola adott művészeti ágnak megfelelő végzettségű és
szakképzettségű pedagógusai felmérhetik, amely után javaslatot készítenek az igazgató részére a kérelem
elbírálására, továbbá arra vonatkozóan, hogy melyik évfolyamra és tanszakra vegyék fel a jelentkezőt.
Amennyiben a tanuló magasabb évfolyamra kéri felvételét, a jelentkezési lapján ezt fel kell tüntetnie, és
különbözeti vizsga alapján vehető fel a kért évfolyamra.
Ha egy tanszakra több jelentkező van, mint férőhely, a felvételről a jelentkezés sorrendjében és az alkati
megfelelés alapján kell dönteni. Ez alapján, amelyik tanuló nem nyer felvételt, a szülőt az iskola írásban
értesíti.
Az előképző- szolfézs
hangszerválasztásról.

csoport

növendékei

minden

tanévben

május

végéig

nyilatkoznak

a

A folyó tanévben tanulói jogviszonnyal rendelkező jelentkező a következő tanévbentanulmányaitcsak abban
az esetben folytathatja, ha a folyó tanév térítési- vagy tandíját maradéktalanul befizette legkésőbb a
következő tanéviJelentkezési lap leadásának határidejéig.
Az érdeklődést szeretettel várjuk az alábbi elérhetőségeken:
Telefon: 06/24-531-810
e-mail:nyitogatoami@gmail.com,
honlap: www.nyitogato.hu

Térítési- és tandíj fizetés
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
értelmébeniskolánkban, mint minden művészeti iskolában, az oktatás térítési díj, illetve tandíj megfizetése
ellenében vehető igénybe.
Ennek szabályait, a mindenkori költségvetési törvény és az intézményfenntartó költségvetésének
függvényében a fenntartó határozza meg. Mértékéről, az adható kedvezményekről, a befizetés módjáról az
igazgató dönt. A tandíjat ill. térítési díjat az adott tanévben a jelentkezési lapon meghatározott ideig kell
befizetni. Az a tanuló, aki 6. életévét nem érte el, ill. 22. életévét betöltötte, tandíjat fizet. Ugyancsak tandíjat
fizet, aki még nem tanköteles, avagy a tankötelezettség megszűnése után, ha nincs tanulói jogviszonya. Aki
két szakon tanul, annak az egyik szakon tandíjat kell fizetnie. A tandíj – írásbeli kérésre - részletekben is
fizethető, ha az iskola igazgatója ehhez engedélyt ad.

A térítési díj, illetve tandíj mértéke az adottkategórián belül függ a növendék tanulmányi átlagától is.
Új (tanulmányainak 1. félévét kezdő) növendék által fizetendő díj: életkor és jogviszony alapján
meghatározott legalacsonyabb díjtétel.
A gyermeket, tanulót szociális helyzete alapján térítési díj-, tandíjmentesség illeti meg, ha a gyermek, tanuló
hátrányos helyzet (HH) és halmozottan hátrányos helyzet (HHH) megállapításáról szóló jegyzői határozattal
rendelkezik. Térítési díj-, tandíjmentesség kérvényezhető, amennyiben a gyermek testi, érzékszervi,
középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos vagy autista. A díjmentesség iránti kérelmet tanévenként egy
alkalommal az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani a mentességre jogosító határozattal együtt.
A képzésben részt vevő tanulót szociális helyzete alapján térítési díj-, illetve tandíjkedvezmény illeti meg.
A térítési díj/tandíj meghatározott összegeire kedvezmény vagy mentességi kérelem benyújtható
intézményünkhöz. A díjkedvezmény iránti kérelmet tanévenként egy alkalommal az intézmény vezetőjéhez
kell benyújtani a szükséges jövedelemigazolásokkal (pl.: munkáltatói igazolás a beadást megelőző3 havi
nettó átlag keresetről, családi pótlék igazolása, gyermektartási díjról igazolás stb.)együtt.
Részletes leírás a „Térítési díj és tandíj fizetési szabályzatban” található.
A fenntartó által engedélyezett évfolyamok, maximális létszámok
előképző)
létszám

alapfok

továbbképző

maximálisan
felvehető

2
-

1- 3
4-6
4-6

4
4

100 fő
60 fő
60 fő

Táncművészet ág
- néptánc tanszak
- kortárstánc tanszak

2
2

6
6

4
4

80 fő
80 fő

Színművészet ág:
-színjáték tanszak

-

6

4

80 fő

2
2
2
2
2

6
6
6
6
6

4
4
4
4
4

25 fő
16 fő
11 fő
20 fő
12 fő

2
2

6
6

4
4

22 fő
26 fő

Képzőművészeti ág
- képzőművészet tanszak
- grafika és festészet tanszak
- fém-és zománc-műves tanszak

Zeneművészet ág:
-Klasszikus zene:
- zongora
- furulya
- harmonika
- gitár
- hegedű
-Népzene:
- tamburák
- népi ének
-népi harmonika

Nyitvatartás
Az iskola adminisztrációs központja a Tököl, Kossuth Lajos u. 66. /Tököl Város Művelődési Ház/ az iskola
telephelye, - ahol az iskolavezetés és az iskolatitkár tartózkodik.
Az iroda nyitva tartása: hétfő-péntek 10-16 óráig.
Fogadóórák: Előzetes megbeszélés szerint.
A tanítás munkanapokon 8 és 20 óra között szervezhető, szombaton 9 és 14 óra között. Tanítási szünetek alatt
és vasárnap a nyitva tartás csak az intézményvezető által engedélyezett programokhoz kapcsolódik
A tanítási szünetekben az iskola igazgatója vagy meghatalmazottja ügyeletet tart, melynek ideje az iskola
honlapján www.nyitogato.hu - olvasható.
A nyári tanítási szünet ügyeleti rendjét a fenntartó tanévenként határozza meg.

Ellenőrzések:
Ellenőrző szerv
Pest Megyei Kormányhivatal
ellenőrzés

Kezdő dátum

Végdátum

Ellenőrzés típusa

2017.04.04.

2017.11.08.

törvényességi

2018.06.01.
2019.06.25.
2020.06.22.

fenntartói

Szárny-nyitogató Alapítvány
Oktatási Hivatal

2019.02.16.

-

intézményvezetői
tanfelügyelet

Oktatási Hivatal

2019.04.20.

-

intézményi tanfelügyelet

2021. 10.06.

helyszíni törvényességi
ellenőrzés

Törvényességi Ellenőrzés

2021.10.06. Törvényességi ellenőrzés összegzése:
A fenntartó a hatályos jogszabályoknak megfelelően működteti az intézményt. Az ellenőrzést
intézkedés nélkül lezárjuk.
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó
jogszabályok megtartásával
2015-ben:
Pedagógus II. minősítési eljárás2 fő pedagógus
2019-ben:
Pedagógus II. minősítési eljárás1 fő pedagógus
Pedagógiai-szakmai ellenőrzés- intézményvezetői ellenőrzés
Pedagógiai-szakmai ellenőrzés - intézményellenőrzés

2019. április 20.
Intézményi tanfelügyelet (intézményellenőrzés)
1. Pedagógiai folyamatok
Kiemelkedő tevékenységek



A pedagógiai folyamatok intézményi tervezése és megvalósítása a jogszabályoknak megfelelően, a
tanulók érdekében történik. Az összművészeti képzés mellett a személyiségfejlesztésre is nagy
hangsúlyt helyeznek.

Fejleszthető tevékenységek - nincs
2. Személyiség- és közösségfejlesztés
Kiemelkedő tevékenységek


Az intézményben egyéni és csoportos oktatás is folyik, a személyiségfejlesztés mellett a
közösségfejlesztés is kiemelt szerepet kap az intézmény vezetése és a pedagógusok tevékenysége
során.

Fejleszthető tevékenységek - nincs
3. Eredmények
Kiemelkedő tevékenységek


Az intézmény kiemelt feladatként kezeli a tehetséges tanulók tudásának elmélyítését, ehhez
kihasználja a rendelkezésre álló belső tudásmegosztás mellett a külső kapcsolatok nyújtotta
lehetőségeket. ( versenyek, szakmai programok)

Fejleszthető tevékenységek - nincs
4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció
Kiemelkedő tevékenységek


Az intézmény vezetése támogatja a különböző tanszakok szakmai együttműködését, ezek
fenntartásához szakmai és tárgyi segítséget nyújt. Jellemző a kollegiális légkör, a rendszeres belső
kommunikáció szóban, írásban és webes felületen egyaránt.

Fejleszthető tevékenységek - nincs
5. Az intézmény külső kapcsolatai
Kiemelkedő tevékenységek


Az elmúlt években számos díjat, elismerést kaptak, az intézmény és az ott dolgozó pedagógusok. Az
eredményekről az intézmény honlapján bővebb információ található. Bonus Bona díj, Kiválóra
minősített Tehetségpont, Az intézmény számos szakmai rendezvénynek, továbbképzéseknek, illetve
versenyeknek ad otthont. Az iskola aktív szereplője a város és a régió kulturális életének, melyet
számos alkalommal díjakkal is elismertek.

Fejleszthető tevékenységek - nincs
6. A pedagógiai munka feltételei
Kiemelkedő tevékenységek


Az intézmény pedagógusai a vezetés támogatásával hozzájárulnak a szervezeti és tanulási kultúra
fejlesztéséhez. Az intézmény pedagógusait jellemzi a kreativitás, kooperáció, a jó gyakorlatok
bevezetése, azok és széles körű prezentálása.

Fejleszthető tevékenységek


A lehetőségekhez mérten a telephelyek földrajzi közelségének biztosítása, az intézmény központjától
távolabb eső telephelyen folyó pedagógiai munka infrastrukturális feltételeinek fejlesztése.

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban
megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés
Kiemelkedő tevékenységek


Az intézményi önértékelési rendszer előrehaladott volta elkötelezettséget mutat, a minőségi oktatónevelő munka gyakorlati megvalósulása iránt.

Fejleszthető tevékenységek - nincs
Mind a minősítési eljárások, mind a pedagógiai-szakmai ellenőrzések maximális, illetve közel maximális
eredménnyel zárultak.
Az iskola Szervezeti és működési szabályzata valamint a Házirend az iskola honlapján a
Dokumentumok fül alatt olvashatók.
A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához,
művészeti áganként
Művészeti ág

alkalmazott/

Zeneművészet ág
tambura
1 fő pedagógus
tanszak
tambura tanítása

iskolai végzettség

szakképzettség

Egyetem MA

1 fő pedagógus
harmonika tanítása
1 fő pedagógus
gitár tanítása
1 fő pedagógus
gitár tanítása
1 fő pedagógus
hegedű tanítása

Főiskola

okleveles népzenetanár
népi pengetős:citera-tamburakoboz-tekerő
harmonikatanár, kamaraművész

Főiskola

zeneiskolai gitártanár

Egyetem mesterfokozat

okleveles gitártanár

Egyetem mesterfokozat

okleveles hegedűtanár

1 fő pedagógus
népi ének tanítása
1 fő helyettes
1 fő pedagógus
furulya tanítása
1 fő pedagógus
zongora tanítása

Egyetem mesterfokozat

szolfézs tanszak

1 fő pedagógus
szolfézs tanítása

Főiskola

szolfézs
tantárgy

1
főpedagógusszolfézs
tanítása

Főiskola

harmonika
tanszak
gitár tanszak
gitár tanszak
hegedű tanszak

népi ének
tanszak
furulya tanszak
zongora tanszak

Egyetem mesterfokozat
Egyetem alapfokozat
Főiskola

közoktatásvezető
okleveles népzenetanár
etnográfus, ének-zene,
népzenetanár
klasszikus
oboa előadóművész
orgonatanár, kamaraművész,
szolfézstanár, ének-zene szakos
tanár, egyházzenész
magyar- ének-zene szakos
általános iskolai tanár
szolfézstanár, ének-zene szakos
tanár, egyházzenész,
orgonatanár. kamaraművész

ped.
szakvizs
ga

igen

Táncművészet ág
néptánc tanszak 1 fő pedagógus
néptánc tanítása

Egyetem alapfokozat

óvodapedagógus

kortárstánc
1 fő pedagógus
tanszak
kortárstánc tanítása
kortárstánc
1 fő pedagógus
tanszak
kortárstánc tanítása
Képzőművészet ág

Főiskola

népi gyermekjáték,
néptánc pedagógus,
hagyományismeret oktató
táncpedagógus

Egyetem

szakedző

képzőművészet
tanszak

Főiskola

rajz szakos tanár,
általános iskolai tanító,
óvodapedagógus
okleveles festőművész

1 fő pedagógus
képzőművészet
tanítása
1 fő pedagógus
grafika-festészet
tanítása

grafikafestészet
tanszak
Színművészet ág
színjáték
1 fő pedagógus
tanszak
színjáték tanítása

Egyetem

színjáték
tanszak

Főiskola

1 fő pedagógus
színjáték tanítása

Főiskola

drámapedagógus,
gyógypedagógus, tanulásban
akadályozottak pedagógiája
magyar irodalom szakos általános
iskolai tanár, drámapedagógus,

igen

tanügyigazgatási szakértő
Nevelő és
oktatómunkát
közvetlenül
segítők
Iskolatitikár

Iskolatitikár

Jelmez- és
viselettáros

0.5 fő

Jelmez- és
viselettáros

0.5 fő

pedagógus képesítéssel
nem rendelkező egyéb
felsőfokú végzettség
pedagógus képesítéssel
nem rendelkező egyéb
felsőfokú végzettség
pedagógus képesítéssel
nem rendelkező egyéb
felsőfokú végzettség
pedagógus
végzettséggel
rendelkező

könyvelő, pénzügyi előadó

általános rendszergazda

könyvelő, pénzügyi előadó

óvodapedagógus
népi gyermekjáték,
néptánc pedagógus,
hagyományismeret oktató

Az első minősítés évéhez viszonyítva hány előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamot működtet

művészeti ág

alapítva

zeneművészet 2001
táncművészet 2001
képzőművészet 2001

első
minősítéséve
2007
2007
2007

előképző
évfolyam
2
2
-

alapfokú
évfolyam
6
6
6

továbbképző
évfolyam
4
1

színművészet

2001

2007

-

4

-

Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon,
kiállításokon való részvétel
Esemény megnevezése és
időpontja
2016."Fölszállott a páva"
Tehetségkutató
2016.01.06. Hagyományos Sváb
Bál
2016.04.08. Weöres
S.Orsz.Színjátszó T.
2016.05.03. Tököli Idősek Otthona
2016.05.28.Bp.Planetárium
2016.10.01.Tököli Szüreti Felv.
2016.11.03.Maléter Pál
Megemlékezés
2016.11.27.Adventi koncert Tököl
Katolikus templom
2016.12.12.,15.,16.Tököl
Karácsonyi k.
2016.12.20.Hatvan Országos
Barokk fesztivál
2016-17."Csontvárytól tanulni"
2017.01.07. Hagyományos Sváb
Bál
2017.02.04. "Magyar
Harmonikások Napja"
2017.02.09. VIII.Országos
Népzenei tanulmányi Verseny
Budakalász (előválogató)
2017.02.18.Szülők-Nevelők Bálja
2017.03.03.Székesfehérvár
PesovárF.Népdalé.verseny Megyei
döntője
2017.03.15.Városi Megemlékezés
2017.03.24.
VIII.OrszágosNépz.Tanulm.Verse
ny Gödöllő
2017.03.24-26.Gödöllő
Orsz.Népzenei Verseny
2017.03.26. Bp. XIII.ker.AMI
Tavaszi Koncert
2017.03.31.Halásztelek "Kis
kezek-Rejtett Mesterek" Verseny
2017.03.31.W.S.Napok
Képzőm.Tanszak
2017.03.31.Weöres S.Területi
Megzenésített Verseny
2017.04.07. Tököli Pünkösdi
Népdalü.Pest m. ford.
2017.04.12.Dömsöd Fafúvós
Szólisták és kamegy.-ekTalálk.
2017.04.15.Püspökladány Harmonikások Találkozója
2017.04.22.Országos Színjátszó

Területi hatálya
Típusa (verseny,
(országos,
fesztivál, kiállítás,
nemzetközi, egyéb) színházi előadás, egyéb)

Részvétel típusa(résztvevő,
díszvendég, meghívott,
versenyző, stb)

országos

verseny

versenyző

városi

bál

résztvevők (néptánc)

országos

fesztivál

résztvevő

városi
országos
városi

fellépés
előadás
fesztivál

résztvevők
résztvevő
résztvevő

városi

ünnepség

résztvevő

városi

koncert

résztvevő

városi

koncert

résztvevő

országos

fesztivál

résztvevő

pályázati projekt

kiállítás és naptár teljes tanév

résztvevő

városi

bál

résztvevők (néptánc)

országos

gálakoncert

résztvevő (meghívott)

országos

verseny

versenyző

városi

bál

résztvevők (néptánc)

megyei

verseny

versenyző

városi

megemlékezés

résztvevők

országos

verseny

versenyző

országos

verseny

versenyző

területi

koncert

résztvevő

területi

verseny

versenyző

területi

verseny

versenyző

területi

verseny

versenyzők

megyei

verseny

versenyző

megyei

találkozó

résztvevő

országos

fesztivál

résztvevő

megyei

fesztivál

résztvevő

Találkozó Pest m. ford.
2017.04.22.XVI.Orsz.Gyermekszí
njátszóTalálk.
2017.04.25.Tápiószentmárton
III.Tápiómenti Megyei Népdalé.V.
2017.05.07. IX.Szivárvány
Gyermekszínjátszó Fesztivál
Biatorbágy
2017.05.12. Bp.Planetárium
2017.05.13-14.Forgórózsa
Népm.Feszt.Tatabánya
2017.05.13-14.Tatabánya
V.Népm.Ki Mit Tud?
2017.05.19.Bp.Harm.Nyílt Nap a
Zeneakadémián
2017.05.19.Harmonikás Nyílt Nap
a Zeneakadémián
2017.05.19.Tököli Országos
Népdalü.Döntője
2017.05.27. Hősök Napja
2017.05.28. Hősök Napja Tököl
2017.06.26. Szeged Országos és
Nemzetközi Harm.verseny
2017.06.26.Szeged Országos és
Nemzetközi Harmonikaverseny
2017.06.26-30. Tököli
Hagyományőrző Tábor
2017.06.27. II.Országos és
nemz.Harm.v.Szeged
2017.06.29-07.01.Paksi
Harm.Fesztivál
2017.10.29. I.Országos Bartók
B.Harm.Feszt. Bp.
2017.11.27. Tököl Idősek
karácsonya
2017.Szigetcsép Területi
Rajzverseny
2017-18."Hundertwassertól
tanulni"
2018.03.15.Városi Megemlékezés
2018.03.23.Dömsöd Fafúvós
Szólisták és Kam.egy T.
2018.03.23.Országos
Harmonikaverseny
2018.03.23.Tököl Weöres
S.Megz.Versek Verseny
2018.03.23.Tököli W.S.NapokRajzverseny
2018.03.Lovasberény
PesovárF.Népdalé.V.
2018.04.13. II."Kis Kezek-Rejtett
Mesterek Zong.v. Halásztelek
2018.04.13.Halásztelek "Kis
kezek-Rejtett Mesterek Verseny
2018.05.11.Tököli Pünkösdi
Népdalü.
2018.05.12.Tatabánya Forgórózsa
Népművészeti Ki Mit Tud
2018.05.13. VI.Országos

országos

fesztivál

résztvevő

megyei

verseny

versenyző

területi

fesztivál

résztvevő

országos

előadás

résztvevő

országos

fesztivál

résztvevő

országos

verseny

versenyző

országos

gála

gálakoncert

országos

gálakoncert,díj-átadó

résztvevő

országos

verseny

versenyző

városi
városi

megemlékezés
megemlékezés

résztvevők
résztvevő

nemzetközi

verseny

versenyző

nemzetközi

verseny

versenyző

városi

tábor

résztvevő

országos

verseny

versenyző

országos

fesztivál

résztvevő

országos

fesztivál

résztvevő

városi

koncert

résztvevő

területi

verseny

versenyző

városi

kiállítás és naptár teljes tanév
megemlékezés

résztvevők

megyei

találkozó

résztvevő

területi

verseny - válogató

versenyző

területi

verseny

versenyző

területi

verseny

résztvevő

országos

verseny

versenyző

területi

verseny

versenyző

területi

verseny

versenyző

területi

verseny

versenyző

országos

fesztivál

résztvevő

országos

verseny

versenyző

pályázati projekt

résztvevő

Harmonikaverseny
2018.05.13. VI.Országos
Harmonikaverseny
2018.05.25.Városi Vándorkiállítás
- Megnyitó
2018.05.28.Körzeti
Harmonikaverseny Szigetcsép
2018.06.24.
III.SzegediHarm.verseny
2018.január Tordas
PesovárF.Népdalé.Verseny
Elődöntő
2018.Weöres
S.TerületiMegz.Versek V.
2019. Maradék nélkül
rajzpályázat
2019. IX. Országos Népzenei
Verseyny
2021.05.16. VII.Országos
Harmonikaverseny
2021.05.14. VII. Országos
Néptáncverseny
2021.05.20. I. Otthoni dallamok
országos online hegedűverseny
2020.10.27. III. Hévízgyörki
Népdaléneklési Verseny
2021.03.06. XXVII. Hajnal
Akar Lenni Kárpát-medencei
Népdaléneklési Verseny
2021.03. 12. VIII. Ráckevei
Népdaléneklő Verseny
2020.12.20. Karácsonyi
Népdalünnep
2021.06.14. Szárnyaló Évzáró
Népdalünnep

országos

verseny

versenyző

városi

kiállítás

résztvevő

körzeti

verseny

versenyzők

országos

verseny

versenyző

országos

verseny

versenyző

területi

verseny

versenyző

országos

verseny

versenyző

területi

verseny

versenyző

országos

verseny

versenyző

országos

verseny

versenyző

országos

verseny

versenyző

megyei

verseny

versenyző

nemzetközi

verseny

versenyző

területi

verseny

versenyző

országos

verseny

versenyző

országos

fesztivál

versenyző

Megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények
Esemény megnevezése és
időpontja
2016."Fölszállott a páva"
Tehetségkutató
2016."Fölszállott a
páva"Tehetségkutató
2016.04.08.W.S.Országos
Színjátszó T.
2017.02.09.VIII.Orsz.Népz
eneiTanulm.Vers.
2017.03.03.Székesf.Népdalé
.Verseny megyei döntője
2017.03.24.VIII.Orsz.Népz.
Tanulm.V.Gödöllő
2017.03.31.W.S.Ter.Megz.
Versek Verseny
2017.03.31.Halásztelek"Kis
kezek-rejtett m.Zong.v.
2017.03.31.W.S.Napok

Területi hatálya
(országos, nemzetközi,
egyéb)

Típusa (verseny, fesztivál,
kiállítás, színházi előadás,
egyéb)

Eredmény

országos

verseny

középdöntő

országos

verseny

"Páva-győztes"

országos

fesztivál

Bronz minősítés

előválogató

verseny

2 fő továbbjutó

megyei

verseny

1 fő:ezüst,
1 fő-arany minősítés

országos

verseny

döntőbe jutott:2 fő

területi

verseny

Kiemelt nívódíj

területi

verseny

területi

verseny

1 ezüst,
1 arany minősítés
1 db 2. helyezés,

Rajzverseny
2017.04.07.Tököli
NépdalünnepPest m. fod.
2017.04.22.Orsz.Színjátszó
T.Pest m. ford.
2017.04.25.III.Tápiómenti
Megyei Népdalé.V.

2 fő:különdíj
Arany minősítés
- 6 fő.

megyei

rendezvény-találkozó

megyei

találkozó

Bronz minősítés

megyei

verseny

1.helyezés

országos

fesztivál

országos

fesztivál

országos

találkozó

országos

verseny

1.helyezés

területi

verseny

Kiemelt nívódíj

területi válogató

verseny

1 fő továbbjutó

elődöntő

verseny

Kiemelt arany m.

területi

verseny

1 ezüst, 1 arany m.

2018.05.11.Tököli
Pünkösdi Népdalü.

területi

találkozó

2018.05.12.Forgórózsa
Népz.Fesztivál

országos

fesztivál

országos

verseny

1.helyezés

országos

verseny

1.helyezés

körzeti

verseny

2 fő: 1.helyezés,
1 fő: 2. helyezés

2017.05.13.Forgórózsa
Népm.Fesztivál
2017.05.13-14.Forgórózsa
Feszt.
2017.05.19.Tököli Országos
Népdalü.Döntő
2017.06.26.Orsz.-és
Nemz.Harm.Verseny
Szeged
2018.03.23. Megz.Versek
verseny
2018.03.23.Orsz.Harmonik
averseny Bp.
2018.03.Fejér megyei
PesovárF.Népdalé.Vers.
2018.04.13.Halásztelek
Zong.V.

2018.05.13.
Orsz.Harm.Verseny
2018.05.13.
VI.Orsz.Harm.Verseny
2018.05.28.Körzeti
Harm.Verseny
2018.06.24.III.Szegedi
O.Harm.V.

országos

verseny

2019. Maradék nélkül
rajzpályázat

országos

pályázat

2019. Oszágos Népzenei
Verseny

területi

verseny

2021.05.16. VII. Országos
Harmonikaverseny

országos

verseny

2021.05.14. VII. Országos
Néptáncverseny
2021.05.20. I. Otthoni dallamok
országos online hegedűverseny
2020.10.27. III. Hévízgyörki
Népdaléneklési Verseny
2021.03.06. XXVII. Hajnal
Akar Lenni Kárpát-medencei
Népdaléneklési Verseny
2021.03.12. VIII. Ráckevei
Népdaléneklő Verseny

országos

verseny

2 Bronz,2 Ezüst,
2 Arany, 1 Kiemelt
arany minősítés
Ezüst
minősítés(néptánc)
1 Arany, 2 Gyémánt
minősítés

1 ezüst,7 arany,
11 gyémánt
minősítés
1 fő:bronz, 1
fő:kiemelt arany
minősítés

2. helyezés

különdíj
továbbjut
1.helyeezés
3. helyezés

ezüst

országos

verseny

megyei

verseny

arany, ezüst

nemzetközi

verseny

arany

területi

verseny

kiemelt arany, arany,
ezüst

2020.12.20. Karácsonyi
Népdalünnep
2021.06.14. Szárnyaló Évzáró
Népdalünnep

országos

verseny

gyémánt, arany

országos

verseny

arany, ezüst

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

2021/2022. tanév
Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt és megnyert Nemzeti Tehetség Program pályázatok
megvalósítása:"Nagy hagyományú és szakmailag elismert hazai országos, vagy hazai és Kárpát-medencei
meghirdetésű tanulmányi és művészeti versenyek megrendezésének támogatása"
1. "Szárnyaló Pünkösdi Népdalünnep" címmel /2021.szeptembertől 2022. júliusig/
Országos verseny:
Országos Néptáncverseny regionális válogatója 2021.február 25.
Augusztus:


Felkészülés a 2021/22. tanévre, alakuló értekezletek, megbeszélések, konferenciák,

Szeptember:


Hangszerbemutató, koncert a Művelődési házban



Pótbeiratkozás



Szüreti néptáncfelvonulás,



Közös hegedűóra- közösségépítés,

Október:


Müpa- „Koncert az iskolában” Kamaraterem 90 fő



Közös óra, Házikoncertek- szülőknek,



19. Halmos Béla Országos Népzenei Találkozó, Bonyhád



Hévízgyörki Népdaléneklési Verseny (online)

November:


november 3. Maléter Pál Kopjafa, ünnepi műsor



koncertek a Római Katolikus Templomban,



VI. DanubiaTalents Nemzetközi Verseny



BETLEHEM állítása a város főterén,

December:


Nyugdíjas klub karácsony,



XII. Országos Ifjúsági Szólótánc Verseny, elődöntő



Mesterek és tanítványok c. kiállítás,



Karácsonyi műsorok: Weöres Sándor Általános Iskola, Idősek Karácsonya - Önkormányzati
rendezvény, Nyírfaliget Idősek Otthona



Adventi várakozás – városi ünnepség a Főtéren,

Január:


Félévi értekezletek, féléves értékelés



Sváb bál, néptánc tagozat,



XII. Országos Ifjúsági Szólótánc Verseny, elődöntő



Müpa látogatás- Szenvedélyem a hegedű c. előadás

Február:


Félévi vizsgák, vizsgakoncertek,



Félévi értesítők kiosztása,



Szülők-Nevelők Bálja /néptánc, moderntánc csoportok



Ráckevei Népdaléneklési Verseny (online)



XV. Országos Alba Regia Kamarazenei Verseny területi válogatója

Március:


Kistérségi zongoraversenyen, Halásztelken



A festészet napja - kiállítás, kistérségi rendezvény,



1848. március 15. Városi rendezvény ünnepi műsor,



Pünkösdi Népdalünnep Tököl megyei forduló,



„Hajnal akar lenni” Kárpát-medencei Népdaléneklési Verseny



Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó, megyei forduló,



VII. Nemzetközi Hegedűfesztivál, Törökszentmiklós

Április:


Nyílt napok valamennyi tanszakon,



Iskolanyitogató /programok a leendő elsős tanulóknak/



Tájékoztató a jelentkezni kívánt tanulók szüleinek,



Beiratkozás április, május




WeöresSándor Megzenésített versek –versenyek, /szavaló verseny, zenés versek kategória,
rajzverseny/,
Országos néptánc találkozó,



XV. Országos Alba Regia Kamarazenei Verseny, döntő

Május:


Müpa látogatás- A honvágy zenéje- Bartók. Concerto,



Pünkösdi Népdalünnep megyei forduló,



Zenés nyári esték, a „Szárny-nyitogató Művészeti Iskola tanárai és tanítványai közreműködésével,



Tanszaki tanévzáró játékos foglalkozás,

Június:


Zenei tábor



Általános Iskolai ballagás, kamaraegyüttes fellépése,



Általános Iskolai tanévzáró, zenetagozat fellépése,



Tanévzárás, tanszaki koncertek,



Tanévzáró konferenciák,



Hagyományőrző Népi ének-Tambura-Néptánc-tábor a Parkerdőben



Kézműves tábor /2x egy hét/ Weöres Sándor Általános Iskola épületében, székhely,

A helyi kulturális életben történő szerepvállalás
Iskolánk tanulói rendszeresen részt vesznek a különböző városi kulturális rendezvényeken, fesztiválokon,
így már fiatalon megtanulhatják a hagyományőrzés, a kulturális értékek iránti elköteleződés fontosságát.
Pedagógusaink zenei ismeretterjesztéssel, a zene léleknemesítő hatásával gazdagítják a város kulturális
életét.
A képzőművészeti csoportjaink alkotásaiból rendszeresen láthatnak az érdeklődőkkiállításokat, a
kiemelkedő alkotások a városi közintézményekbe kerülnek, színesítik, gazdagítják azokat (művelődési ház,
gyermek orvosi rendelők, városi uszoda általános iskola stb..).
Tököl Város Önkormányzata – az intézmény munkájának elismeréseképpen - rendszeres anyagi támogatást
nyújt az iskolának. A helyi és térségi szinten kiemelkedő művészeti tehetséggondozó tevékenység
elismeréseként 2005-ben a Szárny-nyitogató alapfokú Művészeti Iskola, 2010-ben pedig az iskola vezetője
vehette át a „Tököl Településéért Emlékérmet” Tököl város Önkormányzatától.
2018 tavaszán a "Szárny-nyitogató Alapfokú Művészeti Iskolának Tököl város Önkormányzata kiemelkedő
munkájáért Tököl Város Emlékérmet adományozott.
Az intézmény vezetője 2019-ben vezetői munkája elismeréseképpen Életműdíjat kapott.
Tököl, 2021.09.03.

Guthné Schneider Mária
intézményvezető

