
 

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

 

2. Fenntartó adatai 

 

3. Az intézmény működő feladatellátási helyei 
 

001 - Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (8623 Balatonföldvár, Gábor Áron

utca 1.)

Ellátott feladatok:

- általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)

- általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)

 

003 - Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ránki György Alapfokú Művészeti

Tagiskolája (8623 Balatonföldvár, Gábor Áron utca 2.)

Ellátott feladatok:

201336
Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
8623 Balatonföldvár, Gábor Áron utca 1.

OM azonosító: 201336
Intézmény neve: Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Székhely címe: 8623 Balatonföldvár, Gábor Áron utca 1.
Székhelyének megyéje: Somogy
Intézményvezető neve: Nagyné Horváth Annamária
Telefonszáma: 84/540-143
E-mail címe: bfoldvaraltisk@gmail.com

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2020.10.08.

Fenntartó: Siófoki Tankerületi Központ
Fenntartó címe: 8600 Siófok, Szépvölgyi utca 2.
Fenntartó típusa: tankerületi központ
Képviselő neve: dr. Gruberné Kis-Pál Andrea
Telefonszáma: +36 (84) 795-236
E-mail címe: andrea.kis-pal@kk.gov.hu
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- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

 

008 - Gróf Széchéyi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ránki György Alapfokú Művészeti

Tagiskolája Balatonendrédi Telephelye (8613 Balatonendréd, Szabadság utca 20-22.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

 

4. Intézmény statisztikai adatai 

 

Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint
2019-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 integrált

an és
külön

csoportb
an

nevelt,
oktatott
sajátos

nevelési
igényűe

k

felnőttok
tatásban
résztvev

ők

Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Általános iskola 1 286 144 8 0 30 24 0 0 20 16,00 7 6

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)

1 286 144 8 0 30 24 0 0 20 16,00 7 6

Alapfokú
művészetoktatás

2 227 132 0 0 11 7 0 0 8 0,00 2 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

Továbbtanulási,
pályaválasztási
tanácsadás

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

Konduktív
pedagógiai ellátás

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

Gyógytestnevelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Iskolapszichológiai,
óvodapszichológiai
ellátás

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

Kiemelten
tehetséges
gyermekek, tanulók
gondozása

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

Pedagógiai-szakmai
szolgáltatások

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0
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Pedagógusok számának nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként - összesítő táblázat
2019-es statisztikai adatok alapján

 

Fő munkaviszony keretében, pedagógus-munkakörben alkalmazott pedagógusok számának nyitóállománya

pedagógus képesítés és munkakör szerint (fő) - összesítő táblázat
2019-es statisztikai adatok alapján

Kiegészítő
nemzetiségi
nyelvoktatás

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

Óvodá
ban

foglalk
oztatot

t

1-4.
évfolya

mon

5-8.
évfoly
amon
(ált.

iskolá
ban,

gimná
ziumb

an)

Gimnázium 9-12. évfolyamán,
szakközépiskolában,

szakiskolában, készségfejlesztő
iskolában, illetve szakgimnázium

nem szakképző évfolyamán

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 13 16 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 36 0 0 0

ebből nő 0 11 12 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 27 0 0 0

Részmunkaid
ős

0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0

ebből nő 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0

Óraadó 0

ebből nő 0

Összesen
(s01+s03+s05
)

0 13 17 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 41 0 0 0

ebből nő
(s02+s04+s06
)

0 11 13 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 31 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

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

Általános
iskolai tanár

1 1 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13

Tanító 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Tanító,
speciális
képesítéssel

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

Gyógypedag
ógus

Felsőfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus
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Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók létszáma, nyitóadatok - összesítő táblázat
2019-es statisztikai adatok alapján

 

Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=201336

 

Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 
 

001 - Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Középfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

Szakoktató

Pedagógus
képesítéssel
rendelkező,
egyéb
felsőfokú
végzettségű

0 0 1 1 0 0 7 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 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Pedagógus
képesítéssel nem
rendelkező,
szakmai tárgyra
képesített

Pedagógus
képesítéssel nem
rendelkező,
középfokú
végzettségű

Összesen
(s01+s02+…+s12
)

1 1 1 1 0 0 36 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 41

Teljes munkaidős Részmunkaidős Teljes és részmunkaidős
összesen

Megbízásos jogviszony
(megbízási szerződés)

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

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

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

1 1 0 0 1 1 0 0

Dajka

Gondozónő és takarító

Laboráns

Pedagógiai asszisztens 1 1 0 0 1 1 0 0

Gyógypedagógiai asszisztens

Könyvtáros

Szakorvos

Gyermek- és ifjúságvédelmi
felügyelő

Szabadidő-szervező

Pszichopedagógus

Műszaki vezető

Jelmez és viselet-táros

Ápoló

Hangszerkarbantartó

Úszómester

Rendszergazda

Pedagógiai felügyelő

Gyermek- és ifjúságvédelmi
felelős

Szociális munkás

Gyógytornász
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https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201336&th=001
 

003 - Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ránki György Alapfokú Művészeti Tagiskolája

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201336&th=003
 

008 - Gróf Széchéyi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ránki György Alapfokú Művészeti Tagiskolája

Balatonendrédi Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201336&th=008

 

5. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

A Nemzetei köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45. § (1) bekezdés értelmében Magyarországon minden gyermek

köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. Iskolánk a Siófoki Tankerületi Központ

irányítása alatt működik, körzetes beiskolázású, a felvételi eljárás a mindenkori törvényi előírásoknak megfelelően zajlik.

A felvétel és az átvétel helyi szabályai:

A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az intézményvezető dönt. A tanulói jogviszony

a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja. 

A felvétel szabályai 

Az iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, akinek állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola

körzetében található. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt

követő évben tankötelessé válik. 2020. január 31-ig kérelmezhették a szülők a 2020. augusztus 31-ig a hatodik életévüket

betöltő gyermekük esetében a tankötelezettség kezdési időpontjának a módosítását.

A tanköteles kort, vagyis a hatodik életévét elérő gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben maradásáról 2020.

január 1-jétől az Oktatási Hivatal dönt. Az Oktatási Hivatal döntése kötelező: amennyiben a szülő/gyám kérte, hogy gyermeke

további egy nevelési évig óvodában maradjon, vagy hogy tankötelezettsége teljesítését hatéves kora előtt kezdhesse meg, és ezt

a kérelem, a benyújtott igazoló dokumentumok, és a szükség szerint kirendelésre kerülő szakértői bizottság szakértői véleménye

alapján az Oktatási Hivatal engedélyezi, utóbb a döntés kérelemre történő visszavonására nincs lehetőség.

A 2020/2021. tanév vonatkozásában a kérelmek benyújtására 2020. január 31. napjáig volt lehetőség, az ezt követően benyújtott

kérelmeket az Oktatási Hivatalnak nem áll módjában elbírálni.

Az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a kormányhivatal közleményt

vagy hirdetményt köteles közzétenni a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc

nappal, amelyet megküld az illetékességi területén működő települési önkormányzatok, továbbá az állami intézményfenntartó

központ részére.

Az iskolai beiratkozás a 2021/2022-es tanévre: 2021. április 15-16.

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő március 1-je és április 30-a között – a kormányhivatal által

közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban – köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes (körzetes) vagy a

választott iskola első évfolyamára.

Az első évfolyamra történő beiratkozáskor be kell mutatni: 

–	a gyermek születési anyakönyvi kivonatát; 

–	a gyermek lakcímkártyáját;

–	a szülő személyi igazolványát (lakcímkártyáját); 

–	a gyermek felvételét javasoló óvodai szakvélemény eredeti példányát (ha a gyermek óvodás volt);

–	a Nevelési Tanácsadó felvételt javasló szakvéleményét (ha a gyermek nem volt óvodás, illetve ha az óvoda a vizsgálatot

javasolta); 

–	szükség esetén a szakértői bizottság véleményét. 

Felvétel, átvétel második-nyolcadik évfolyamra

A második-nyolcadik évfolyamra történő felvételnél be kell mutatni:

–	a tanuló születési anyakönyvi kivonatát; 

–	a gyermek lakcímkártyáját;

–	a szülő személyi igazolványát (lakcímkártyáját); 

–	az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt (tanév közben a tanuló szülői tájékoztató füzetét); – az előző iskola által

kiadott Értesítés iskolaváltoztatásról című nyomtatványt.
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A tanköteles korba lépő gyerekek vonatkozásában a szülő a tankötelezettség külföldön történő megkezdését az illetékes járási

hivatalnak köteles bejelenteni. (Nkt. 91.§)

 

A második-nyolcadik évfolyamra jelentkező tanuló – az iskola helyi tantervében meghatározott követelmények alapján

összeállított – szintfelmérő vizsgát tehet idegen nyelvből. A szintfelmérő eredménye alapján az intézményvezető dönt a

tanulónak nyújtható türelmi időről, segítségnyújtásról, vagy évfolyamismétlésről. Az iskolába felvett tanulók osztályba vagy

csoportba való beosztásáról – a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével – az intézményvezető dönt. 

Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző tanulmányi eredményének,

illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az

intézményvezető dönt.
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

Az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a kormányhivatal közleményt

vagy hirdetményt köteles közzétenni a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc

nappal, amelyet megküld az illetékességi területén működő települési önkormányzatok, továbbá az állami intézményfenntartó

központ részére.

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő március 1-je és április 30-a között – a kormányhivatal által

közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban – köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes (körzetes) vagy a

választott iskola első évfolyamára.

 

Az általános iskola 1. évfolyamára a beiratkozás a 2021/2022-es tanévre: 2021. április 15-16.
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

Iskolatípusonként az évfolyamok száma:

•	Széchenyi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola: 1-8. évfolyam

•	Széchenyi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ránki György Alapfokú Művészeti Tagiskolája:

o	Zeneművészeti ág:1-12. évfolyam

o	Táncművészeti ág: 1-12 évfolyam 	

•	Széchenyi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8623 Balatonföldvár, Gábor Áron utca 1.

Felvehető maximális tanulólétszám: 370 fő

 

 

•	Széchenyi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ránki György Alapfokú Művészeti Tagiskolája 8623

Balatonföldvár, Gábor Áron utca 2.

•	Felvehető maximális tanulólétszám:

o	Alapfokú művészetoktatás-zeneművészeti ág:180 fő

o	Táncművészeti ág: 120 fő
 

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 díjra és tandíjra vonatkozó szabályok

 

A térítési díj és tandíj mértékét törvény szabályozza.

 

 Szociális kedvezmények a térítési díjfizetési kötelezettség és a tandíjfizetési kötelezettség teljesítésénél

Kérelem alapján a megállapított térítési díjat, illetőleg tandíjat a szociálisan rászoruló családok esetében csökkenteni lehet (lsd.

Házirend 1. sz. melléklet).

 

Vegyes és értelmező rendelkezések

•	Az a nem magyar állampolgár, aki nem tartozik a közoktatási törvény 110. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak hatálya alá, a

magyar állampolgárságú gyermekekkel, illetve tanulókkal azonos mértékű térítési díj, illetve tandíj megfizetésére kötelezett.

•	A szociális kedvezményre való jogosultságot a kérelem benyújtásakor igazolni kell.
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•	A tanuló, illetőleg a kiskorú tanuló szülője köteles haladéktalanul bejelenteni, ha jövedelmi viszonyaiban változás következett

be. Ha e kötelezettségének nem tesz eleget, az elengedett tandíjat, térítési díjat utólag köteles megfizetni.

•	A térítési díj és a tandíj mértékének meghatározásánál minden esetben csak a szakfeladatra jutó tényleges kiadások összege

vehető figyelembe. A felújítási és karbantartási jellegű kiadások a tanulóra nem háríthatók át. Szakmai feladatra jutó folyó

kiadások az adott feladatra elszámolható működési célú kiadások feladattal arányos része.
 

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

Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés a járványügyi helyzet miatt elmaradt. 
 

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 általános iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7:00 órától délután 17:00 óráig tartanak nyitva. Az iskola

intézményvezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján az épületek ettől munkaszüneti napon is nyitva tarthatók. 	

A tanulóknak du. 16:00-ig kötelező az iskolában tartózkodni, távozásra vonatkozó jogszabályok, dokumentumok szerint.

Az általános iskolában a tanítási órákat a helyi tanterv alapján 8 óra és 14:30 óra között kell megszervezni.

A tanítási órák hossza 45 perc, az óraközi szünetek hossza 10 illetve a tízórai szünet hossza 15 perc.
 

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

A hagyományápolás célja, nemzeti ünnepélyek

Az intézményi hagyományok ápolása, ezek fejlesztése, valamint az intézmény jó hírének megőrzése az alkalmazotti és

gyermekközösség minden tagjának kötelessége.

A nemzeti ünnepélyek, megemlékezések megtartása a fiatalok nemzeti identitástudatát és hazaszeretetét mélyíti. Az egyéb helyi

hagyományok ápolása a közösségi élet formálását szolgálja. A felelős közös cselekvés a fiatalokat az egymás iránti tiszteletre

neveli.

A nevelőtestület döntése alapján intézményi szintű ünnepélyt tartunk a nemzeti ünnepeken:

•	Március 15-én az 1848-as szabadságharc emlékére

•	Október 23-án az 1956-os forradalom és az 1989-ben kikiáltott Magyar Köztársaság évfordulóján.

Emléknapok:

•	Az aradi vértanúk emléknapja október 6.

•	A magyar népmese napja szept. 29.

•	Holokauszt áldozatainak emléknapja: április 16.

•	A magyar nyelv napja november 13.

•	A magyar kultúra napja január 20.

•	Nemzeti összetartozás napja június 4.

Az osztályközösségek szintjén tartott megemlékezések:

•	Mikulás-ünnep

•	Karácsonyi kavalkád: ajándékozás és műsor

•	Anyák napja (fakultatív)

 

Az intézmény hagyományos rendezvényei

Az iskola névadó személyével kapcsolatos rendezvények:

•	Széchényi nap: névadónk születésének emléknapja március 31. elsősök iskolapolgárrá avatása, koszorúzás

•	 „Iskolanyitogató” A leendő első osztályosok és szüleik vendégül látása, az iskola bemutatása március 12.

Az intézmény hagyományos szórakoztató rendezvényei:

•	Alsós-felsős farsang február 12.

•	Diáknap június 14.

Az intézmény egyéb rendezvényei:

•	Őszi túra szeptember 04.

•	ÖKO – nap április 07.

•	LEG fogadás június 

•	két évenként megrendezett Alapítványi Est április
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A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:

Az idei 2019/2020-es tanév minősítései elmaradtak a járványhelyzet miatt:

-1 fő magyar nyelv és irodalom szakos tanár minősítése folyamatban

 

 

Utolsó frissítés: 2020.10.07.

 

6. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=201336
 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:

A 2019/20-as tanévben nem volt évfolyamismétlésre kötelezett tanuló  intézményünkben. 
 

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=201336
 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások

Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az

esélyegyenlőség biztosítását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások

segíthetik.

 

Szakkörök

Az iskola a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. Tanórán kívüli

foglalkozások tartását a tanulók közössége, a szülői szervezetek, az iskolatanács, továbbá a szakmai munkaközösségek

kezdeményezhetnek az intézményvezetőnél.

A tanulók jelentkezése önkéntes, de felvétel esetében a foglalkozásokon a részvétel kötelező az egész tanév során!

A tanórán kívüli foglalkozások helyét és időtartamát az intézményvezetőhelyettesek rögzítik az iskola heti tanórán kívüli

órarendjében, terembeosztással együtt.

Jelenleg tanulóinknak az alábbi foglalkozásokra van lehetősége:

Iskolai sportkör:

Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör sportcsoportjainak foglalkozásai a tanórai testnevelési

órákkal együtt biztosítják a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai

és iskolán kívüli sportversenyekre.

Karate:

Intézményünkben heti két alkalommal van lehetőség a karate edzéseken való részvételre. Az elmúlt évek alatt számos hazai és

néhány nemzetközi éremmel is büszkélkedhetnek iskolánk tanulói.

 

Szivacslabda:

Évek óta hagyománya van iskolánkban a szivacslabdának.

 

Evezés:

Iskolánk a Balatonföldvári Vízisport és Vitorlásegyesület keretein belül lehetőséget biztosít tanulóinknak az evezésre, a

vízisportok megismerésére, kipróbálására. Sárkányhajózásban iskolai csapatunk országos első hellyel büszkélkedhet.

 

Foci:

Nagyon kedvelt tanulóink között a foci, amire a Bozsik-program ad intézményi és egyesületi lehetőséget. Több korcsoportban

van lehetőség a sport alapjainak megismeréséhez, elsajátításához.
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Intarzia szakkör:

A városi önkormányzat támogatásával valósul meg. Ügyes kezű, tehetséges diákjaink hetente két délután ismerkedhetnek az

intarziaművészet alapjaival, közben rengeteg ismeretre tesznek szert a bútorgyártásról, a fa fajtáiról, megmunkálási

lehetőségeiről. Fejleszti esztétikai képességeiket, kreativitásukat, kézügyességüket.

Sakk szakkör:

Intézményünkben két korcsoportban van lehetőség a sakk megismerésére. A Diákolimpia biztosít tanulóinknak versenyzési

lehetőséget. Önköltséges.

 

Csillagászat:

Tanulók érdeklődési köréhez kapcsolódik. Hetente egy alkalommal vizsgálják a bolygók helyzetét.

A járványhelyzet miatt határozatlan ideig felfüggesztésre kerültek.

 

 

 

Művészeti iskolánk

- hangszer,

- szolfézs,

- néptánc oktatást biztosít.
 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

Iskolánk pedagógiai munkája során a házi feladatot, mint oktatási módszert használni kívánja.

Az írásbeli és szóbeli feladatok (továbbiakban házi feladat) meghatározásának elvei.

 

A házi feladat célja

-	az órai munka rögzítése

-	készségfejlesztés

-	a következő tananyag előkészítése.

A házi feladat típusa: szóbeli, írásbeli, gyakorlati cselekvéses. Az adott tantárgyra jellemző.

 

A házi feladat kijelölésének szempontjai

-	kellően elő kell készíteni

-	differenciálni kell, önállóan megoldható szintű legyen

-	folyamatos terhelést biztosítson

-	minden esetben ellenőrizni, értékelni kell.

 

A házi feladat elkészítésének szempontjai

-	a tanulóknak joguk van önállóan saját képességeiket, készségeiket fejleszteni otthoni munkára kapott feladatokkal

-	munkájuk értékelését, minőségét megismerni

-	önállóságukat, problémamegoldó gondolkodásukat fejleszteni

-	szótárak, segédanyagok, elektronikus kiegészítők használatát elsajátítani.

-	A tanulóknak tisztában kell lenniük a feladatvégzés elmulasztásának következményeivel.

 

A szülőktől és a napközi otthonos csoportokban elvárjuk

-	a feladat megoldásához szükséges ideális feltételek megteremtését

-	a feladatok mennyiségi ellenőrzését, esetenként a minőségit is.

 

Korlátok az otthoni felkészülésben előírt feladatok kiadásában

-	Csak tanórán előkészített házi feladat adható fel.

-	A differenciáláson keresztül legyen egyénhez igazodó, önálló feladatvégzésre alkalmas.

-	Biztosítson optimális terhelést, a mennyiség és a minőség aránya a tananyag elsajátításához szükséges mértékű legyen.

-	Adja meg a tanuló számára a tanulási siker megélésének lehetőségét.

-	A házi feladat meghatározásánál figyelembe vesszük a gyerekek napi órarendjét és terhelhetőségét.

 

A témazáró dolgozatok írásának időpontját a tanulóval legalább egy héttel előbb közölni kell. Egy nap maximum két témazáró
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dolgozat írható, melyet két héten belül értékelve ki kell osztani. 
 

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

A félévi és év végi tanulmányi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha:

•	azoknak a diákoknak, akik az Oktatási Hivatal által engedélyezett egyéni tanrenddel folytatják tanulmányaikat,

•	az intézményvezető engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben, illetve az előírtnál

rövidebb idő alatt tegyen eleget,

•	egy tanévben 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó vizsga letételének lehetőségét,

•	átvételnél a köznevelési intézmény intézményvezetője előírja,

•	a tanuló független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.

A javító- és osztályozóvizsgák lebonyolításának rendje

A javító- és osztályozóvizsgák az intézményvezető által kijelölt időpontjáról és a vizsgák követelményeiről az osztályfőnök

értesíti a tanulókat, szülőket. Az osztályozóvizsgára egy hónappal korábban kell jelentkezni.

A vizsgabizottság kijelölése a vezető feladata.

Az eredmény kihirdetése a bizonyítvány átadásával együtt történik.

A tanulmányok alatti javító/osztályozó vizsga vizsgabizottságának elnökét és tagjait az intézményvezető bízza meg.

 

A tanulmányok alatti javító/osztályozó vizsga részei ( 20/2012.EMMI rendelet ):

Tantárgy	szóbeli	írásbeli

Magyar nyelv	+	+

Magyar irodalom	+	+

Történelem	+	+

Idegen nyelv	+	+

Matematika	szükség esetén szóban is	+

Informatika		gyakorlati feladat elkészítése +

Természet ismeret	+	+

Fizika	szükség esetén szóban is	+

Biológia	+	+

Kémia	szükség esetén szóban is	+

Földrajz	+	+

Ének	+	

Vizuális kultúra		gyakorlati feladat elkészítése

Testnevelés	gyakorlati	

Tánc és dráma	+	

Életvitel és gyakorlat	gyakorlati	szükség esetén írásban is

 

A vizsgatárgyak követelményrendszere:

Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az intézmény pedagógiai programjában

található követelményrendszerével.

 

- A javítóvizsgát a tanuló csak a bizonyítványának leadása után kezdheti meg.

- A vizsgáztatás akár szóban, akár írásban történik az érintett tanulót és törvényes képviselőjét a vizsgáztatás módjáról

tájékoztatni kell.

- A mindenkori tájékoztatást írásban adjuk.

- A vizsgázót és annak törvényes képviselőjét a tanulót tanító pedagógus időben tájékoztatja a vizsgáról és az ott számon

kérendő tananyagról. A szakvéleménnyel rendelkező diákok esetén a minimum követelményekről. Ilyen esetben a

szakvélemény másolatát a jegyzőkönyvhöz csatolni kell!

- A sajátos nevelési igényű tanulók szakvéleményét az érintett tanulóknál minden esetben figyelembe kell venni.

- A vizsgáztatás módjától eltérhetünk, ha a tanuló és törvényes képviselője ezt kérte, s azt velük előre megbeszéltük.

- A vizsgán az írásbeli feladatmegoldás az iskolai fejbélyegzőjével ellátott papíron történik.

- Az írásbeli vizsgaanyagot a jegyzőkönyvvel együtt a vizsgát követően irattárban helyezzük el.

- A háromtagú bizottság együttesen dönt. A javító/osztályozó vizsga eredményét a bizottság közli a tanulóval, az aznapra kiírt

vizsgák után. Az osztályfőnök a jegyzőkönyv alapján elkészíti a bizonyítvány és a törzslap záradékát.
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Abban az esetben, ha a tanuló önhibáján kívül nem tudja teljesíteni a javító vagy osztályozó vizsga követelményeit, a teljes

vizsga anyagából, vagy a nem teljesített vizsgarészből - kérelmére - pótló vizsgát tehet. Időpontját egyéni elbírálás alapján az

intézményvezető jelöli ki.

 
 

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

A Gróf Széchényi Imre Általános Iskola létszámadatai a 2020/2021 -es tanévben 2020. 10. 1-jén:

1. 26 fő

2.a: 17 fő;      2.b: 19 fő;

3.a: 15 fő;      3. b: 15 fő;

4.a: 20 fő;      4. b: 21 fő;

Az alsó tagozat összlétszáma: 133 fő.

5.a: 24 fő;     5.b: 22 fő;

6.a: 16 fő;     6.b: 19 fő;

7.a: 15 fő;     7.b: 16 fő;

8.a: 15 fő;     8.b: 15 fő.

A felső tagozat összlétszáma: 142 fő.

Összesen: 275 fő

 

Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ránki György Alapfokú Művészeti Tagiskola létszámadatai

2020/2021-es tanévben:

 

AMI     EK I.     EKII.     A1     A2     A3     A4     A5     A6     T7     T8     T9     T10

Zene      6            13          10     19      18      10       9        7         2       1        -          2

Tánc      7            15           8       6       12        8        8       4        5        2      1          -

B.endréd  12	    7	        4	     12	   14     -	

 

 

 

 

Utolsó frissítés: 2020.10.08.

 

7. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

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

Zeneművészeti ágon:

Előképző:2

Alapfok:6

Továbbképző:4

A 2007-es  kiváló minősítéshez képest nem változott.

A Művészeti Iskolák Országos Minősítési Eljárása első alkalommal 2007-ben történt, amelynek során művészeti iskolánk

„kiváló” minősítést szerzett.

2006/2007-es tanévben a tanulói létszámok alakulása:

Előképző évfolyamok: 8 fő

Alapfokú évfolyamok: 75 fő

Továbbképző évfolyamok: nem indult

Összes tanuló: 63 fő

A jelenlegi 2018/2019-es tanévben a tanulói létszámok alakulása:

Előképző: 21 fő balatonföldvári székhelyen + 34 fő balatonendrédi telephelyen

Alapfok: 54 fő balatonföldvári székhelyen + 11 fő balatonendrédi telephelyen

Továbbképző évfolyamok: 11 fő balatonföldvári székhelyen

Összes tanuló: 131 fő
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Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való

részvétel:

Zeneművészeti ág:

Verseny győztesek:

1997 Országos Zenekari Verseny (Abony)- különdíj

		2001 Nemzetközi Fúvószenekari Verseny (Siklós) – III. hely

		2002 Országos Zenekari Verseny (Kecskemét) – I. hely

		2007 WASBE – Kiemelt Arany Minősítés

		2009 Somogy Megyei Zenekari Fesztivál - Nagydíj

		2013 Dél-Dunántúli Regionális Zenekari Verseny – I. helyezett

		2017 Dél-Dunántúli Regionális Zenekari Verseny – Kiemelt I.

Kresz Richárd  trombita          1994 Megyei Rézfúvós Verseny – II. helyezett

	1996 Országos Trombita Verseny - Döntő

 

Varga Anikó    oboa      	 	1994 Országos Oboa Verseny - Döntő

Varga Anikó    oboa      	 	1994 Országos Oboa Verseny - Döntő

                      		                 1996 Országos Kamarazenei Fesztivál - nívódíj

 

Scheich Dávid    oboa	  1997 Országos Oboaverseny - különdíj

 

Rácz Dóra     zongora  		1996 Országos Kamarazenei Fesztivál - nívódíj

                   		1997 Országos Zongora Négykezes Verseny - kiemelt nívódíj

Futás Orsolya   fagott   	 1997 Országos Fagott Verseny - különdíj

 

Scheich Viktória    zongora    1997 Országos Zongora Négykezes Verseny – kiemelt nívódíj

 

Maricsek Zoltán  trombita        1999 Országos Trombita Verseny - különdíj              

                                                                                                                                                             

Kovács Kristóf  oboa		1999 Megyei Fafúvós Verseny - első helyen kiemelt

                          	      	 2000 Országos Oboa verseny - III. helyezett

                        t

				 2003 Dél-Dunántúli Regionális Fafúvós verseny - I. helyezett

				 2003 Országos Oboa verseny  - I. helyezett

				 2005 Dél-Dunántúli Regionális Fafúvós Verseny – I. helyezett

 

Molnár Csaba   tenorkürt      	1999 Megyei Rézfúvós Verseny- I. helyezett

 

Mikonya Eszter  

	                       2000 Országos Fagott Verseny -  II. helyezett

                            	           

				 2003 Dél-Dunántúli Regionális Fafúvós Verseny – II. helyezett

				 2003 Országos Fagott Verseny – III. helyezett

 

                                                

Erdélyi Katalin    szaxofon	 2002 Országos Szaxofon Verseny - I. helyezett

		                                 2004 Országos Szaxofon Verseny - I. helyezett

 

Bernáth Balázs  oboa		 2003 Dél-Dunántúli Regionális Fafúvós Verseny – II. helyezett

 

Erdélyi Ágnes   fagott		 2003 Dél-Dunántúli Regionális Fafúvós Verseny – III. hely

 

Rituper Richard   tenorkürt	 2003 Országos Mélyrézfúvós Verseny - I. helyezett     

		                                2006 Országos Mélyrézfúvós Verseny - I. helyezett
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Ipolyi Fatime  2004 Országos Szaxofon Verseny - III. helyezett

 

Nanszák Réka       oboa          2003 Dél-Dunántúli Regionális Fafúvós Verseny - I. helyezett

                          szaxofon	2006 Dél-Dunántúli Regionális Szaxofon Verseny - I.  helyezett

                             oboa          2008  Dél-Dunántúli Regionális Fafúvós Verseny - II. helyezett           

 

Reichert Pálma  fagott	2003 Országos Fagott Verseny - Döntő

		2005 Dél-Dunántúli Regionális Fafúvós Verseny - II. helyezett

		2006 Országos Fagott Verseny -  II. helyezett

		2008 Dél-Dunántúli Regionális Fafúvós Verseny - I. helyezett

 

Málik Péter    oboa		2005 Dél-Dunántúli Regionális Fafúvós Verseny - II. helyezett

		2008 Dél-Dunántúli Regionális Fafúvós Verseny - I. helyezett

 

Matkovics Lívia  fagott	2005 Dél-Dunántúli Regionális Fafúvós Verseny - I. helyezett

		2008 Dél-Dunántúli Regionális Fafúvós Verseny - II. helyezett

                                               2009 Országos Fagott Verseny -  III. helyezett

 

Málik Vanda  fagott		2008 Dél-Dunántúli Regionális Fafúvós Verseny - II. helyezett

		2009 Országos Fagott Verseny - Döntő

 

Kriston Vanessza   oboa	2008 Dél-Dunántúli Regionális Fafúvós Verseny - III. helyezett

 

Galambos Hédi  fagott	2008 Dél-Dunántúli Regionális Fafúvós Verseny – I. helyezett

		2011 Dél-Dunántúli Regionális Fafúvós Verseny – III. helyezett

		2012 Országos Fagott Verseny – III. helyezett

		2014 Országos Továbbképzős Verseny - Döntő

		2014 Dél-Dunántúli Regionális Fafúvós verseny – I. helyezett

 

Horváth Márton  ütő               2009  Országos Ütős Verseny – különdíj

		2012  Országos Ütős Verseny - különdíj

 

Horváth Balázs  ütő                2009  Országos Ütős Verseny – különdíj

 

Springs Botond  

2011  Országos Trombita verseny – Döntő

 

2012  Dél-Dunántúli Regionális Rézfúvós Verseny – I. hely

 

2014	Országos Trombita Verseny - különdíj

 

Paróczi Eszter   fagott	                 2011  Dél-Dunántúli Regionális Fafúvós Verseny – III. hely

		2015 Országos Fagott verseny – III. helyezett

 

Várszegi Csanád  trombita	2015  Dél-Dunántúli Regionális Rézfúvós Verseny – III. hely

 

Rácz Diána  oboa		2014  Dél-Dunántúli Regionális Fafúvós Verseny – III. hely

 

Czibere Balázs  trombita	2014   Megyei Rézfúvós Verseny – I. helyezett

2014	Országos Trombita Verseny – döntő

2015	Dél-Dunántúli Regionális Rézfúvós Verseny – II. hely
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Potyi Panna	2016  Dél-Dunántúli Regionális Zongora Verseny - különdíj

 

 

 

Fúvóka Zenekar		            2015  Dél-Dunántúli Regionális Zenekari Verseny – I. hely

 

Kolozsi Laura			2015 Országos Fagott verseny – III. helyezett

2016 Apró Fúvósok Regionális Találkozója – kiemelt arany

2017 Dél-Dunántúli Regionális Fafúvós Verseny – I. helyezett

				

Potyi Kata			2016 Apró Fúvósok Regionális Találkozója – kiemelt arany

2017	Dél-Dunántúli Regionális Fafúvós Verseny – I. helyezett

 

Brucker Márta			2016 Apró Fúvósok Regionális Találkozója – kiemelt arany

 

                                                   

Paróczi Eszter   fagott	                 	2015 Országos Fagott verseny – III. helyezett

 

Kolozsi Laura			2015 Országos Fagott verseny – III. helyezett

 

 

Táncművészeti ágazat

?	Méta Fesztivál Országos Koreográfiai Verseny, Balatonboglár – több alkalommal

?	Dunántúli Regionális Néptáncverseny, Pécsvárad

?	Szivárvány Dunántúli Regionális Néptáncverseny, Bük – több alkalommal

?	Vándorcsizma Néptáncfesztivál, Sóvárad (Erdély) - több alkalommal

?	Országos Gyermek Szólótánc verseny, Jászberény
 

A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:

Zeneművészeti ág:

 

Ifjúsági Fúvószenekar	                  2017 Dél-Dunántúli Regionális Zenekari Verseny – Kiemelt I.

Várszegi Csanád  trombita	2015  Dél-Dunántúli Regionális Rézfúvós Verseny – III. hely

Czibere Balázs  trombita	2015  Dél-Dunántúli Regionális Rézfúvós Verseny – II. hely2016	Megyei Rézfúvós Verseny – II.

helyezett

2017	Megyei Zenetörténeti Verseny – I. hely

Potyi Panna	  zongora	               2015   Megyei Négykezes Verseny – arany oklevél

2018	 2016  Dél-Dunántúli Regionális Zongora Verseny – különdíj

Brucker Péter    zongora	2015   Megyei Négykezes Verseny – arany oklevél

				2016   Megyei Zongora Találkozó – kiemelt nívódíj

Fúvóka Zenekar		            2015  Dél-Dunántúli Regionális Zenekari Verseny – I. hely

Kolozsi Laura fagott                     2016  Apró Fúvósok Regionális Találkozója – kiemelt arany

2017 Dél-Dunántúli Regionális Fafúvós Verseny – I. helyezett

				2017 Megyei Zenetörténeti Verseny – I. hely

Potyi Kata			2016 Apró Fúvósok Regionális Találkozója – kiemelt arany

 

Brucker Márta			2016 Apró Fúvósok Regionális Találkozója – kiemelt arany

 

Krisztián Bence		             2016 Megyei Rézfúvós Verseny – III. helyezett

 

Molnár Móric			2016	Megyei Rézfúvós Verseny – I. helyezett

 

Kővágó Zsombor		2016	Megyei Rézfúvós Verseny – II. helyezett
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Csapó Tamás			2016	Megyei Rézfúvós Verseny – III. helyezett

 

Galó Dániel			2016	Megyei Rézfúvós Verseny – III. helyezett

 

Durkó Barnabás		2016	Megyei Rézfúvós Verseny – III. helyezett

 

Horváth Luca			2017 Dél-Dunántúli Regionális Fafúvós Verseny – III. helyezett

2017Megyei Zenetörténeti Verseny – I. hely

 

Földvári Gyermekkar		2017 Somogy Megyei Kamaratalálkozó - arany

2017Megyei Zenetörténeti Verseny – I. hely

 

Krisztián Bence		             2017 Demecseri Rézfúvós Verseny – arany

 

Molnár Móric			2017 Demecseri Rézfúvós Verseny – kiemelt arany

 

 

Táncművészeti ág:

?	Együd Árpád Megyei Néptáncverseny, területi válogatók: Arany, Ezüst és Bronz minősítések (2000 óta minden évben több

csoporttal)

?	Együd Árpád Megyei Néptáncverseny, megyei döntők: Első, második, harmadik helyezések (2000 óta több alkalommal)

?	Karádi Néptáncfesztivál, Karád
 

Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:

Zeneművászeti ág:

Somogy Megyei Rézfúvós Verseny

Dél-dunántúli Regionális Zenekari Verseny

Volt Növendékek Hangversenye

Művészetek Találkozója

Karácsonyi koncert

Ránki-napok

Mikulás-kupa

Tanszaki hangversenyek

 

Táncművészeti ág:

?	Tanévnyitó műsor művészeti iskolánk összes néptánccsoportjának részvételével

?	Karácsonyi néphagyományok életben tartása, bemutatása

?	Májusfa kitáncolás

?	Futóméta bajnokság szervezése, lebonyolítása

?	Tanévzáró műsor és bizonyítványosztás művészeti iskolánk összes néptánccsoportjának fellépésével

?	Nyári néptánctábor szervezése, lebonyolítása
 

A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:

Zeneművészeti ág

Nemzeti ünnepeken, a város egyéb rendezvényein pl. kiállítás megnyitón, fesztiválokon való szereplés, a zeneiskola szólistáival,

a zenekarral.

 

Táncművészeti ág

?	Általános iskolai rendezvényeken való fellépések

?	Iskolai és települési ünnepi műsorok előkészítésében, szerkesztésében, megvalósításában való részvétel

?	A helyi és a környékbeli rendezvényeken, programokon való szereplések (megnyitók, ünnepi műsorok, falunapok stb.)
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Utolsó frissítés: 2018.10.29.

 

8. Működését meghatározó dokumentumok  

 

Feladatellátási hely szintű adatok
 

001 - Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (8623 Balatonföldvár,

Gábor Áron utca 1.) 

 

1. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

A Nemzetei köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45. § (1) bekezdés értelmében Magyarországon minden gyermek

köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. Iskolánk a Siófoki Tankerületi Központ

irányítása alatt működik, körzetes beiskolázású, a felvételi eljárás a mindenkori törvényi előírásoknak megfelelően zajlik.

A felvétel és az átvétel helyi szabályai:

A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az intézményvezető dönt. A tanulói jogviszony

a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja. 

A felvétel szabályai 

Az iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, akinek állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola

körzetében található. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt

követő évben tankötelessé válik. 2020. január 31-ig kérelmezhették a szülők a 2020. augusztus 31-ig a hatodik életévüket

betöltő gyermekük esetében a tankötelezettség kezdési időpontjának a módosítását.

A tanköteles kort, vagyis a hatodik életévét elérő gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben maradásáról 2020.

január 1-jétől az Oktatási Hivatal dönt. Az Oktatási Hivatal döntése kötelező: amennyiben a szülő/gyám kérte, hogy gyermeke

további egy nevelési évig óvodában maradjon, vagy hogy tankötelezettsége teljesítését hatéves kora előtt kezdhesse meg, és ezt

a kérelem, a benyújtott igazoló dokumentumok, és a szükség szerint kirendelésre kerülő szakértői bizottság szakértői véleménye

alapján az Oktatási Hivatal engedélyezi, utóbb a döntés kérelemre történő visszavonására nincs lehetőség.

A 2020/2021. tanév vonatkozásában a kérelmek benyújtására 2020. január 31. napjáig volt lehetőség, az ezt követően benyújtott

kérelmeket az Oktatási Hivatalnak nem áll módjában elbírálni.

Az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a kormányhivatal közleményt

vagy hirdetményt köteles közzétenni a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc

nappal, amelyet megküld az illetékességi területén működő települési önkormányzatok, továbbá az állami intézményfenntartó

központ részére.

Az iskolai beiratkozás a 2021/2022-es tanévre: 2021. április 15-16.

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő március 1-je és április 30-a között – a kormányhivatal által

közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban – köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes (körzetes) vagy a

választott iskola első évfolyamára.

Az első évfolyamra történő beiratkozáskor be kell mutatni: 

–	a gyermek születési anyakönyvi kivonatát; 

–	a gyermek lakcímkártyáját;

–	a szülő személyi igazolványát (lakcímkártyáját); 

–	a gyermek felvételét javasoló óvodai szakvélemény eredeti példányát (ha a gyermek óvodás volt);

Szervezeti és működési
szabályzat:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-201336-0

Házirend: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-201336-0
Pedagógiai program: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-201336-0
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–	a Nevelési Tanácsadó felvételt javasló szakvéleményét (ha a gyermek nem volt óvodás, illetve ha az óvoda a vizsgálatot

javasolta); 

–	szükség esetén a szakértői bizottság véleményét. 

Felvétel, átvétel második-nyolcadik évfolyamra

A második-nyolcadik évfolyamra történő felvételnél be kell mutatni:

–	a tanuló születési anyakönyvi kivonatát; 

–	a gyermek lakcímkártyáját;

–	a szülő személyi igazolványát (lakcímkártyáját); 

–	az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt (tanév közben a tanuló szülői tájékoztató füzetét); – az előző iskola által

kiadott Értesítés iskolaváltoztatásról című nyomtatványt.

 

A tanköteles korba lépő gyerekek vonatkozásában a szülő a tankötelezettség külföldön történő megkezdését az illetékes járási

hivatalnak köteles bejelenteni. (Nkt. 91.§)

 

A második-nyolcadik évfolyamra jelentkező tanuló – az iskola helyi tantervében meghatározott követelmények alapján

összeállított – szintfelmérő vizsgát tehet idegen nyelvből. A szintfelmérő eredménye alapján az intézményvezető dönt a

tanulónak nyújtható türelmi időről, segítségnyújtásról, vagy évfolyamismétlésről. Az iskolába felvett tanulók osztályba vagy

csoportba való beosztásáról – a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével – az intézményvezető dönt. 

Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző tanulmányi eredményének,

illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az

intézményvezető dönt.
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

Az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a kormányhivatal közleményt

vagy hirdetményt köteles közzétenni a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc

nappal, amelyet megküld az illetékességi területén működő települési önkormányzatok, továbbá az állami intézményfenntartó

központ részére.

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő március 1-je és április 30-a között – a kormányhivatal által

közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban – köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes (körzetes) vagy a

választott iskola első évfolyamára. 

Az általános iskola 1. évfolyamára a beiratkozás a 2021/2022-es tanévre: 2021. április 15-16.
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

Iskolatípusonként az évfolyamok száma:

•	Széchenyi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola: 1-8. évfolyam

•	Széchenyi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ránki György Alapfokú Művészeti Tagiskolája:

o	Zeneművészeti ág:1-12. évfolyam

o	Táncművészeti ág: 1-12 évfolyam 	

•	Széchenyi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8623 Balatonföldvár, Gábor Áron utca 1.

Felvehető maximális tanulólétszám: 370 fő

 

 

•	Széchenyi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ránki György Alapfokú Művészeti Tagiskolája 8623

Balatonföldvár, Gábor Áron utca 2.

•	Felvehető maximális tanulólétszám:

o	Alapfokú művészetoktatás-zeneművészeti ág:180 fő

o	Táncművészeti ág: 120 fő
 

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:

Az általános iskolában tandíj,térítési díj nincs.

Az alapfokú művészeti iskolában a térítési díj és tandíj mértékét törvény szabályozza.

Szociális kedvezmények a térítési díjfizetési kötelezettség és a tandíjfizetési kötelezettség teljesítésénél
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Kérelem alapján a megállapított térítési díjat, illetőleg tandíjat a szociálisan rászoruló családok esetében csökkenteni lehet (lsd.

Házirend 1. sz. melléklet).

 

Vegyes és értelmező rendelkezések

•	Az a nem magyar állampolgár, aki nem tartozik a közoktatási törvény 110. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak hatálya alá, a

magyar állampolgárságú gyermekekkel, illetve tanulókkal azonos mértékű térítési díj, illetve tandíj megfizetésére kötelezett.

•	A szociális kedvezményre való jogosultságot a kérelem benyújtásakor igazolni kell.

•	A tanuló, illetőleg a kiskorú tanuló szülője köteles haladéktalanul bejelenteni, ha jövedelmi viszonyaiban változás következett

be. Ha e kötelezettségének nem tesz eleget, az elengedett tandíjat, térítési díjat utólag köteles megfizetni.

•	A térítési díj és a tandíj mértékének meghatározásánál minden esetben csak a szakfeladatra jutó tényleges kiadások összege

vehető figyelembe. A felújítási és karbantartási jellegű kiadások a tanulóra nem háríthatók át. Szakmai feladatra jutó folyó

kiadások az adott feladatra elszámolható működési célú kiadások feladattal arányos része.
 

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

Intézményi és vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés a járványügyi helyzet miatt elmaradt.
 

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 általános iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7:00 órától délután 17:00 óráig tartanak nyitva. Az iskola

intézményvezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján az épületek ettől munkaszüneti napon is nyitva tarthatók. 	

A tanulóknak du. 16:00-ig kötelező az iskolában tartózkodni, távozásra vonatkozó jogszabályok, dokumentumok szerint.

Az általános iskolában a tanítási órákat a helyi tanterv alapján 8 óra és 14:30 óra között kell megszervezni.

A tanítási órák hossza 45 perc, az óraközi szünetek hossza 10 illetve a tízórai szünet hossza 15 perc.
 

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

A hagyományápolás célja, nemzeti ünnepélyek

Az intézményi hagyományok ápolása, ezek fejlesztése, valamint az intézmény jó hírének megőrzése az alkalmazotti és

gyermekközösség minden tagjának kötelessége.

A nemzeti ünnepélyek, megemlékezések megtartása a fiatalok nemzeti identitástudatát és hazaszeretetét mélyíti. Az egyéb helyi

hagyományok ápolása a közösségi élet formálását szolgálja. A felelős közös cselekvés a fiatalokat az egymás iránti tiszteletre

neveli.

A nevelőtestület döntése alapján intézményi szintű ünnepélyt tartunk a nemzeti ünnepeken:

•	Március 15-én az 1848-as szabadságharc emlékére

•	Október 23-án az 1956-os forradalom és az 1989-ben kikiáltott Magyar Köztársaság évfordulóján.

Emléknapok:

•	Az aradi vértanúk emléknapja október 6.

•	A magyar népmese napja szept. 29.

•	Holokauszt áldozatainak emléknapja: április 16.

•	A magyar nyelv napja november 13.

•	A magyar kultúra napja január 20.

•	Nemzeti összetartozás napja június 4.

Az osztályközösségek szintjén tartott megemlékezések:

•	Mikulás-ünnep

•	Karácsonyi kavalkád: ajándékozás és műsor

•	Anyák napja (fakultatív)

 

Az intézmény hagyományos rendezvényei

Az iskola névadó személyével kapcsolatos rendezvények:

•	Széchényi nap: névadónk születésének emléknapja március 31. elsősök iskolapolgárrá avatása, koszorúzás

•	 „Iskolanyitogató” A leendő első osztályosok és szüleik vendégül látása, az iskola bemutatása március 12.

Az intézmény hagyományos szórakoztató rendezvényei:

•	Alsós-felsős farsang február 12.
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•	Diáknap június 14.

Az intézmény egyéb rendezvényei:

•	Őszi túra szeptember 04.

•	ÖKO – nap április 07.

•	LEG fogadás június 

•	két évenként megrendezett Alapítványi Est április
 

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

Az idei 2019/2020-es tanév minősítései elmaradtak a járványhelyzet miatt:

-1 fő magyar nyelv és irodalom szakos tanár minősítése folyamatban

 

Jelenleg általános iskolánkban:

Meterpedagógus: 2 fő

Ped. I.19 fő

Ped.II.12 fő

 

 

Utolsó frissítés: 2020.10.07.

 

2. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=201336&th=1
 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 2019/2020-as tanévben

3,00 alatti átlaggal 1 fő.

Évfolyamismétlő tanuló ebben a tanévben nem volt.
 

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=201336
 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások

Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az

esélyegyenlőség biztosítását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások

segíthetik.

 

Szakkörök

Az iskola a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. Tanórán kívüli

foglalkozások tartását a tanulók közössége, a szülői szervezetek, az iskolatanács, továbbá a szakmai munkaközösségek

kezdeményezhetnek az igazgatónál.

A tanulók jelentkezése önkéntes, de felvétel esetében a foglalkozásokon a részvétel kötelező!

A tanórán kívüli foglalkozások helyét és időtartamát az igazgatóhelyettesek rögzítik az iskola heti tanórán kívüli órarendjében,

terembeosztással együtt.

Jelenleg tanulóinknak az alábbi foglalkozásokra van lehetősége:

Iskolai sportkör:

Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör sportcsoportjainak foglalkozásai a tanórai testnevelési

órákkal együtt biztosítják a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai

és iskolán kívüli sportversenyekre.

Karate:

Intézményünkben heti két alkalommal van lehetőség a karate edzéseken való részvételre. Az elmúlt évek alatt számos hazai és
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néhány nemzetközi éremmel is büszkélkedhetnek iskolánk tanulói.

 

Szivacslabda:

Évek óta hagyománya van iskolánkban a szivacslabdának.

 

Evezés:

Iskolánk a Balatonföldvári Vízisport és Vitorlásegyesület kereteink belül lehetőséget biztosít tanulóinknak az evezésre, a

vízisportok megismerésére, kipróbálására. Sárkányhajózásban iskolai csapatunk országos első hellyel büszkélkedhet.

 

Foci:

Nagyon kedvelt tanulóink között a foci, amire a Bozsik-program ad lehetőséget. Több korcsoportban van lehetőség a sport

alapjainak megismeréséhez, elsajátításához.

Intarzia szakkör:

A városi önkormányzat támogatásával valósul meg. Ügyes kezű, tehetséges diákjaink hetente két délután ismerkedhetnek az

intarziaművészet alapjaival, közben rengeteg ismeretre tesznek szert a bútorgyártásról, a fa fajtáiról, megmunkálási

lehetőségeiről. Fejleszti esztétikai képességeiket, kreativitásukat, kézügyességüket.

Sakk szakkör:

Intézményünkben két korcsoportban van lehetőség a sakk megismerésére. A Diákolimpia biztosít tanulóinknak versenyzési

lehetőséget. Az elmúlt évben iskolánk egyik tanulója megyei első helyezett lett.

Csillagászat:

Tanulók érdeklődési köréhez kapcsolódik. Hetente egy alkalommal vizsgálják a bolygók helyzetét.

A járványhelyzet miatt határozatlan ideig felfüggesztésre kerültek.

 
 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

Iskolánk pedagógiai munkája során a házi feladatot, mint oktatási módszert használni kívánja.

Az írásbeli és szóbeli feladatok (továbbiakban házi feladat) meghatározásának elvei.

 

A házi feladat célja

-	az órai munka rögzítése

-	készségfejlesztés

-	a következő tananyag előkészítése.

A házi feladat típusa: szóbeli, írásbeli, gyakorlati cselekvéses. Az adott tantárgyra jellemző.

 

A házi feladat kijelölésének szempontjai

-	kellően elő kell készíteni

-	differenciálni kell, önállóan megoldható szintű legyen

-	folyamatos terhelést biztosítson

-	minden esetben ellenőrizni, értékelni kell.

 

A házi feladat elkészítésének szempontjai

-	a tanulóknak joguk van önállóan saját képességeiket, készségeiket fejleszteni otthoni munkára kapott feladatokkal

-	munkájuk értékelését, minőségét megismerni

-	önállóságukat, problémamegoldó gondolkodásukat fejleszteni

-	szótárak, segédanyagok, elektronikus kiegészítők használatát elsajátítani.

-	A tanulóknak tisztában kell lenniük a feladatvégzés elmulasztásának következményeivel.

 

A szülőktől és a napközi otthonos csoportokban elvárjuk

-	a feladat megoldásához szükséges ideális feltételek megteremtését

-	a feladatok mennyiségi ellenőrzését, esetenként a minőségit is.

 

Korlátok az otthoni felkészülésben előírt feladatok kiadásában

-	Csak tanórán előkészített házi feladat adható fel.

-	A differenciáláson keresztül legyen egyénhez igazodó, önálló feladatvégzésre alkalmas.
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-	Biztosítson optimális terhelést, a mennyiség és a minőség aránya a tananyag elsajátításához szükséges mértékű legyen.

-	Adja meg a tanuló számára a tanulási siker megélésének lehetőségét.

-	A házi feladat meghatározásánál figyelembe vesszük a gyerekek napi órarendjét és terhelhetőségét.

 

A témazáró dolgozatok írásának időpontját a tanulóval legalább egy héttel előbb közölni kell. Egy nap maximum két témazáró

dolgozat írható, melyet két héten belül értékelve ki kell osztani. 
 

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

A félévi és év végi tanulmányi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha:

•	azoknak a diákoknak, akik az Oktatási Hivatal által engedélyezett egyéni tanrenddel folytatják tanulmányaikat,

•	az intézményvezető engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben, illetve az előírtnál

rövidebb idő alatt tegyen eleget,

•	egy tanévben 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó vizsga letételének lehetőségét,

•	átvételnél a köznevelési intézmény intézményvezetője előírja,

•	a tanuló független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.

A javító- és osztályozóvizsgák lebonyolításának rendje

A javító- és osztályozóvizsgák az intézményvezető által kijelölt időpontjáról és a vizsgák követelményeiről az osztályfőnök

értesíti a tanulókat, szülőket. Az osztályozóvizsgára egy hónappal korábban kell jelentkezni.

A vizsgabizottság kijelölése a vezető feladata.

Az eredmény kihirdetése a bizonyítvány átadásával együtt történik.

A tanulmányok alatti javító/osztályozó vizsga vizsgabizottságának elnökét és tagjait az intézményvezető bízza meg.

 

A tanulmányok alatti javító/osztályozó vizsga részei ( 20/2012.EMMI rendelet ):

Tantárgy	szóbeli	írásbeli

Magyar nyelv	+	+

Magyar irodalom	+	+

Történelem	+	+

Idegen nyelv	+	+

Matematika	szükség esetén szóban is	+

Informatika		gyakorlati feladat elkészítése +

Természet ismeret	+	+

Fizika	szükség esetén szóban is	+

Biológia	+	+

Kémia	szükség esetén szóban is	+

Földrajz	+	+

Ének	+	

Vizuális kultúra		gyakorlati feladat elkészítése

Testnevelés	gyakorlati	

Tánc és dráma	+	

Életvitel és gyakorlat	gyakorlati	szükség esetén írásban is

 

A vizsgatárgyak követelményrendszere:

Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az intézmény pedagógiai programjában

található követelményrendszerével.

 

- A javítóvizsgát a tanuló csak a bizonyítványának leadása után kezdheti meg.

- A vizsgáztatás akár szóban, akár írásban történik az érintett tanulót és törvényes képviselőjét a vizsgáztatás módjáról

tájékoztatni kell.

- A mindenkori tájékoztatást írásban adjuk.

- A vizsgázót és annak törvényes képviselőjét a tanulót tanító pedagógus időben tájékoztatja a vizsgáról és az ott számon

kérendő tananyagról. A szakvéleménnyel rendelkező diákok esetén a minimum követelményekről. Ilyen esetben a

szakvélemény másolatát a jegyzőkönyvhöz csatolni kell!

- A sajátos nevelési igényű tanulók szakvéleményét az érintett tanulóknál minden esetben figyelembe kell venni.

- A vizsgáztatás módjától eltérhetünk, ha a tanuló és törvényes képviselője ezt kérte, s azt velük előre megbeszéltük.
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- A vizsgán az írásbeli feladatmegoldás az iskolai fejbélyegzőjével ellátott papíron történik.

- Az írásbeli vizsgaanyagot a jegyzőkönyvvel együtt a vizsgát követően irattárban helyezzük el.

- A háromtagú bizottság együttesen dönt. A javító/osztályozó vizsga eredményét a bizottság közli a tanulóval, az aznapra kiírt

vizsgák után. Az osztályfőnök a jegyzőkönyv alapján elkészíti a bizonyítvány és a törzslap záradékát.

 

Abban az esetben, ha a tanuló önhibáján kívül nem tudja teljesíteni a javító vagy osztályozó vizsga követelményeit, a teljes

vizsga anyagából, vagy a nem teljesített vizsgarészből - kérelmére - pótló vizsgát tehet. Időpontját egyéni elbírálás alapján az

intézményvezető jelöli ki.
 

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

A Gróf Széchényi Imre Általános Iskola létszámadatai a 2020/2021 -es tanévben 2020. 10. 1-jén:

1. 26 fő

2.a: 17 fő;      2.b: 19 fő;

3.a: 15 fő;      3. b: 15 fő;

4.a: 20 fő;      4. b: 21 fő;

Az alsó tagozat összlétszáma: 133 fő.

5.a: 24 fő;     5.b: 22 fő;

6.a: 16 fő;     6.b: 19 fő;

7.a: 15 fő;     7.b: 16 fő;

8.a: 15 fő;     8.b: 15 fő.

A felső tagozat összlétszáma: 142 fő.

Összesen: 275 fő

 

Utolsó frissítés: 2020.10.07.

 

3. Működését meghatározó dokumentumok  

 

003 - Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ránki György Alapfokú

Művészeti Tagiskolája (8623 Balatonföldvár, Gábor Áron utca 2.) 

 

1. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

A felvételi lehetőségek a törvény által meghatározott módon valósulnak meg. Az alapító okirat meghatározza az intézménybe

felvehető tanulói létszámot.
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

A beiratkozás központilag megadott időpontban van.
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

o Zeneművészeti ág:1-12. évfolyam

o Táncművészeti ág: 1-12 évfolyam 
 

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

Szervezeti és működési
szabályzat:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-201336-
1201336001

Házirend: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-201336-
1201336001

Pedagógiai program: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-201336-
1201336001
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fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:

Térítési díjra és tandíjra vonatkozó szabályok

 

A térítési díj és tandíj mértékét törvény szabályozza.

 

 Szociális kedvezmények a térítési díjfizetési kötelezettség és a tandíjfizetési kötelezettség teljesítésénél

Kérelem alapján a megállapított térítési díjat, illetőleg tandíjat a szociálisan rászoruló családok esetében csökkenteni lehet (lsd.

Házirend 1. sz. melléklet).

 

Vegyes és értelmező rendelkezések

•	Az a nem magyar állampolgár, aki nem tartozik a közoktatási törvény 110. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak hatálya alá, a

magyar állampolgárságú gyermekekkel, illetve tanulókkal azonos mértékű térítési díj, illetve tandíj megfizetésére kötelezett.

•	A szociális kedvezményre való jogosultságot a kérelem benyújtásakor igazolni kell.

•	A tanuló, illetőleg a kiskorú tanuló szülője köteles haladéktalanul bejelenteni, ha jövedelmi viszonyaiban változás következett

be. Ha e kötelezettségének nem tesz eleget, az elengedett tandíjat, térítési díjat utólag köteles megfizetni.

•	A térítési díj és a tandíj mértékének meghatározásánál minden esetben csak a szakfeladatra jutó tényleges kiadások összege

vehető figyelembe. A felújítási és karbantartási jellegű kiadások a tanulóra nem háríthatók át. Szakmai feladatra jutó folyó

kiadások az adott feladatra elszámolható működési célú kiadások feladattal arányos része.
 

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

Vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés 2018. 10. 19.

Az éves munkaterv, illetve az év végi vezetői beszámolók koherensek, tudatos tervezésről és megvalósításról tanúskodnak. A

vezetői programjában részletesen meghatározza a célokat és a célokból rövid -, közép-, hosszú távon is megtervezi a

megvalósítandó feladatokat. (Vezetői program, PP, munkatervek). Az AMI alapvető célja, hogy a tanulók az általános

műveltség, az esztétikai nevelés, a művészetek szeretete, értése, befogadása segítségével jobb emberekké váljanak. Az AMI volt

növendékei közül többen választották a zenei pályát, amely bizonyítja, hogy az AMI nevelői magas színvonalú nevelő- oktató

munkát végeztek és végeznek most is.

 

Intézményi Tanfelügyeleti ellenőrzés 2018. 11. 23.

Az intézmény kiemelkedő területe a tehetséggondozás, tehetséggondozó tanórán kívüli programok valósulnak meg. Az

intézményben folyó szakmai munka rendkívül magas színvonalú.
 

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:

A zeneiskola nyitvatartási rendje: 11:00 - 18:00
 

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

Zeneművászeti ág:

Somogy Megyei Rézfúvós Verseny

Dél-dunántúli Regionális Zenekari Verseny

Volt Növendékek Hangversenye

Művészetek Találkozója

Karácsonyi koncert

Ránki-napok

Mikulás-kupa

Tanszaki hangversenyek

 

Táncművészeti ág:

?	Tanévnyitó műsor művészeti iskolánk összes néptánccsoportjának részvételével

?	Karácsonyi néphagyományok életben tartása, bemutatása

?	Májusfa kitáncolás

?	Futóméta bajnokság szervezése, lebonyolítása
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?	Tanévzáró műsor és bizonyítványosztás művészeti iskolánk összes néptánccsoportjának fellépésével

?	Nyári néptánctábor szervezése, lebonyolítása
 

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

Ped. II. 2 fő

Ped. I. 5 fő

 

Utolsó frissítés: 2020.10.07.

 

2. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

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

Zeneművészeti ágon:

Előképző:2

Alapfok:6

Továbbképző:4

A 2007-es  kiváló minősítéshez képest nem változott.

A Művészeti Iskolák Országos Minősítési Eljárása első alkalommal 2007-ben történt, amelynek során művészeti iskolánk

„kiváló” minősítést szerzett.

 

Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ránki György Alapfokú Művészeti Tagiskola létszámadatai

2019/2020 -as tanévben:

AMI     EK I.     EKII.           A1     A2     A3     A4       A5     A6      T7     T8     T9     T10

Zene      6            13          10     19      18      10       9        7         2       1        -          2

Tánc      7            15           8       6       12        8        8       4        5        2      1          -

 
 

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

részvétel:

Zeneművészeti ág:Balatonföldvári Ránki György Zeneiskola verseny-eredményei 1994 -2020:

 

Szabó Sándor - harsona	1994 Megyei Rézfúvós Verseny – II. helyezett

	1996 Megyei Rézfúvós verseny – I. helyezett

 

Kresz Richárd - trombita      1994 Megyei Rézfúvós Verseny – II. helyezett

	1996 Országos Trombita Verseny - Döntő

 

Varga Anikó - oboa      	 	1994 Országos Oboa Verseny - Döntő

		1996 Megyei Fafúvós Verseny - I. helyezett

                      		1996 Országos Kamarazenei Fesztivál - nívódíj

 

Scheich Dávid - oboa	  1996 Megyei Fafúvós Verseny -  I. helyezett

		                         1997 Országos Oboaverseny - különdíj

 

Rácz Dóra - zongora  		1996 Országos Kamarazenei Fesztivál - nívódíj

                   		1997 Országos Zongora Négykezes Verseny - kiemelt nívódíj

Futás Orsolya - fagott   	 1996 Megyei Fafúvós Verseny - I. helyezett

                         	               1997 Országos Fagott Verseny - különdíj

 

Gottlas Ildikó - klarinét		1996 Megyei Fafúvós Verseny – II. helyezettt

 

Scheich Viktória - zongora    1997 Országos Zongora Négykezes Verseny – kiemelt nívódíj
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Ferenczi János - trombita    	1997 Megyei Rézfúvós Verseny - I. helyezett

 

Maricsek Zoltán - trombita  	1997 Megyei Rézfúvós Verseny - I. helyezett

	1999 Országos Trombita Verseny - különdíj              

                                                                                                                                                             

Kovács Kristóf - oboa		1999 Megyei Fafúvós Verseny - első helyen kiemelt

                          	      	 2000 Országos Oboa Verseny - III. helyezett

                            	2001 Megyei Fafúvós Verseny -  I. helyezett

				 2003 Dél-Dunántúli Regionális Fafúvós verseny - I. helyezett

				 2003 Országos Oboa Verseny  - I. helyezett

				 2005 Dél-Dunántúli Regionális Fafúvós Verseny – I. helyezett

 

Molnár Csaba - tenorkürt      1999 Megyei Rézfúvós Verseny- I. helyezett

 

Mikonya Eszter - fagott    	1999 Megyei Fafúvós Verseny - első helyen kiemelt

	                                	 2000 Országos Fagott Verseny -  II. helyezett

                            	             2001 Megyei Fafúvós Verseny - II. helyezett

				 2003 Dél-Dunántúli Regionális Fafúvós Verseny – II. helyezett

				 2003 Országos Fagott Verseny – III. helyezett

 

                                                

Herényi Lilla - oboa               2001 Megyei Fafúvós Verseny - I. helyezett

 

Pohner Zsófia - fagott            2001 Megyei fafúvós Verseny - I. helyezett

 

Bóra Eszter - zongora             2002 Megyei Zongora Verseny - I. helyezett

 

Erdélyi Katalin - szaxofon	 2002 Országos Szaxofon Verseny - I. helyezett

		 2003 Megyei Szaxofon Verseny - I. helyezett

		 2004 Országos Szaxofon Verseny - I. helyezett

 

Bernáth Balázs - oboa	 2003 Dél-Dunántúli Regionális Fafúvós Verseny – II. helyezett

 

Erdélyi Ágnes - fagott	 2003 Dél-Dunántúli Regionális Fafúvós Verseny – III. hely

 

Rituper Richard - tenorkürt	 2003 Országos Mélyrézfúvós Verseny - I. helyezett     

		                         2004 Megyei Rézfúvós Verseny - I. helyezett

		                         2006 Megyei Rézfúvós Verseny - I. helyezett

				 2006 Országos Mélyrézfúvós Verseny - I. helyezett

 

Ipolyi Fatime - szaxofon        2003 Megyei Szaxofon Verseny - I. helyezett    

	               2004 Országos Szaxofon Verseny - III. helyezett

 

Nanszák Réka - oboa            2003 Dél-Dunántúli Regionális Fafúvós Verseny - I. helyezett

                        - szaxofon	2006 Dél-Dunántúli Regionális Szaxofon Verseny - I.  helyezett

                        - oboa             2008  Dél-Dunántúli Regionális Fafúvós Verseny - II. helyezett           

 

Ozvári Virág - szaxofon	2003 Megyei Szaxofon Verseny – II. helyezett

 

Reichert Pálma - fagott	2003 Országos Fagott Verseny - Döntő

		2005 Dél-Dunántúli Regionális Fafúvós Verseny - II. helyezett

		2006 Országos Fagott Verseny -  II. helyezett
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		2008 Dél-Dunántúli Regionális Fafúvós Verseny - I. helyezett

 

Málik Péter - oboa		2005 Dél-Dunántúli Regionális Fafúvós Verseny - II. helyezett

		2008 Dél-Dunántúli Regionális Fafúvós Verseny - I. helyezett

 

Matkovics Lívia - fagott	2005 Dél-Dunántúli Regionális Fafúvós Verseny - I. helyezett

		2008 Dél-Dunántúli Regionális Fafúvós Verseny - II. helyezett

                                               2009 Országos Fagott Verseny -  III. helyezett

 

Málik Vanda - fagott	2008 Dél-Dunántúli Regionális Fafúvós Verseny - II. helyezett

		2009 Országos Fagott Verseny - Döntő

 

Kriston Vanessza - oboa	2008 Dél-Dunántúli Regionális Fafúvós Verseny - III. helyezett

 

Galambos Hédi - fagott	2008 Dél-Dunántúli Regionális Fafúvós Verseny – I. helyezett

		2011 Dél-Dunántúli Regionális Fafúvós Verseny – III. helyezett

		2012 Országos Fagott Verseny – III. helyezett

		2014 Országos Továbbképzős Verseny - Döntő

		2014 Dél-Dunántúli Regionális Fafúvós verseny – I. helyezett

 

 

Krezinger Bálint - trombita	2008  Megyei Rézfúvós Verseny - I. helyezett

 

Krezinger Máté - kürt	2008  Megyei Rézfúvós Verseny - III. helyezett

 

Rituper Balázs - tenorkürt	2008  Megyei Rézfúvós Verseny - III. helyezett

 

Kaity Tamás - kürt		2008  Megyei Rézfúvós Verseny - III. helyezett

 

Horváth Márton - ütő           2009  Országos Ütős Verseny – különdíj

		2012  Országos Ütős Verseny - különdíj

 

Horváth Balázs - ütő              2009  Országos Ütős Verseny – különdíj

 

Köves Laura - trombita	2010  Megyei Rézfúvós Verseny – I. Helyezett

 

Torma János Bálint - tuba	2010 Megyei Rézfúvós verseny – I. hely

		2012 Megyei Rézfúvós verseny – I. hely

 

Springs Botond - trombita     2010  Megyei Rézfúvós Verseny – II. helyezett

2011  Országos Trombita Verseny – Döntő

2012	Megyei Rézfúvós Verseny – II. helyezett

2012	Dél-Dunántúli Regionális Rézfúvós Verseny – I. hely

2014-Megyei Rézfúvós Verseny – I. helyezett

2014-Országos Trombita Verseny - különdíj

 

Paróczi Eszter - fagott	2011  Dél-Dunántúli Regionális Fafúvós Verseny – III. hely

		2015 Országos Fagott Verseny – III. helyezett

 

Várszegi Csanád - trombita	2012  Megyei Rézfúvós Verseny – III. helyezett

2014	Megyei Rézfúvós Verseny – III. helyezett

2015  Dél-Dunántúli Regionális Rézfúvós Verseny – III. hely
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Rácz Diána - oboa		2014  Dél-Dunántúli Regionális Fafúvós Verseny – III. hely

					Legjobb Somogy megyei oboista különdíja

 

Czibere Balázs - trombita	2014   Megyei Rézfúvós Verseny – I. helyezett

2014	Országos Trombita Verseny – döntő

2015	Dél-Dunántúli Regionális Rézfúvós Verseny – II. hely

2016	Megyei Rézfúvós Verseny – II. helyezett

2017	Megyei Zenetörténeti Verseny – I. hely

 

Potyi Panna - zongora	2015   Megyei Négykezes Verseny – arany oklevél

2016-	Megyei Zongora Találkozó – kiemelt nívódíj

2016-	Dél-Dunántúli Regionális Zongora Verseny – különdíj

2018-Megyei Négykezes Találkozó – arany minősítés

 

Brucker Péter - zongora	2015   Megyei Négykezes Verseny – arany oklevél

2016-	Megyei Zongora Találkozó – kiemelt nívódíj

2018  Megyei Négykezes Találkozó – arany minősítés

 

Kolozsi Laura - fagott	2015 Országos Fagott Verseny – III. helyezett

2016-Apró Fúvósok Találkozója (Dombóvár) – kiemelt arany

2017	Dél-Dunántúli Regionális Fafúvós Verseny – I. helyezett

2017	Megyei Zenetörténeti Verseny – I. hely

                                              2018  Megyei Kamarazenei Találkozó – Fődíj

				2018  B.szemesi Diákmuzsika – kiemelt arany és fődíj

 

Galó Dániel - harsona 	2016  Megyei Rézfúvós Verseny - III. hely

 

Csapó Tamás - tenorkürt 	2016  Megyei Rézfúvós Verseny - III. hely

 

Durkó Barnabás – tuba 	2016  Megyei Rézfúvós Verseny - III. hely

 

Kővágó Zsombor- trombita 	2016  Megyei Rézfúvós Verseny – II. hely

2018  Megyei Rézfúvós Verseny - III. hely

 

Krisztián Bence - trombita	2016 Megyei Rézfúvós Verseny – III. hely

2017 Demecseri Rézfúvós Verseny – arany minősítés

2018  Megyei Rézfúvós Verseny – I. hely

 

Molnár Móric - tuba  	2016 Megyei Rézfúvós Verseny – I. hely

2017 Demecseri Rézfúvós Verseny – kiemelt arany

2018  Megyei Rézfúvós Verseny - II. hely

 

Potyi Kata - fagott		2016 Apró Fúvósok Találkozója (Dombóvár) – kiemelt arany

2017 Dél-Dunántúli Regionális Fafúvós verseny – I. helyezett

2018  Megyei Kamarazenei Találkozó – Fődíj

				2018  B.szemesi Diákmuzsika – kiemelt arany és fődíj

2018	Országos Fagott Verseny – III. helyezett

2019-Megyei Kamarazenei verseny – kiemelt arany

2019 Országos Kamarazenei verseny – III. hely

 

Brucker Márta - klarinét	2016 Apró Fúvósok Találkozója (Dombóvár) – kiemelt arany

                                              2018  Megyei Kamarazenei Találkozó – Fődíj

				2018  Balatonszemesi Diákmuzsika – kiemelt arany és fődíj
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2019	Országos Klarinét Verseny – döntőbe jutott

2019 Megyei Kamarazenei verseny – kiemelt arany

2019	Országos Kamarazenei verseny – III. hely

2020 WWWSTAR Nemzetközi Zenei Verseny – I. díj

2020 MUSE 2020 Nemzetközi Zenei Verseny – I. díj

 

Horváth Luca - oboa		2017 Dél-Dunántúli Regionális Fafúvós verseny – III. helyezett

2017 Megyei Zenetörténeti Verseny – I. hely

2018-Országos Oboa Verseny – különdíj

2019-Megyei Kamarazenei verseny – kiemelt arany

2019 Országos Kamarazenei verseny – III. hely

 

Tavasi Bence - trombita 	2018  Megyei Rézfúvós Verseny - II. hely

 

Potyi Károly - trombita 	2018  Megyei Rézfúvós Verseny - III. hely

 

Viczián Kolos - trombita	2018	Dél-Dunántúli Regionális Rézfúvós Verseny – III. hely

 

Horváth Mirjam - szaxofon	2019 Megyei Kamarazenei verseny – kiemelt arany

				2019	Országos Kamarazenei verseny – III. hely

 

Péter Kincső - klarinét	2019 Megyei Kamarazenei verseny – kiemelt arany

				2019	Országos Kamarazenei verseny – III. hely

 

Reichert Zizi	- fagott		2019 Apró Fúvósok Találkozója (Dombóvár) – kiemelt arany

 

Sopsits Iza - fagott		2019 Apró Fúvósok Találkozója (Dombóvár) – arany minősítés

 

Ifjúsági Fúvószenekar	1997 Országos Zenekari Verseny (Abony)- különdíj

		2001 Nemzetközi Fúvószenekari Verseny (Siklós) – III. hely

		2002 Országos Zenekari Verseny (Kecskemét) – I. hely

		2007 WASBE – Kiemelt Arany Minősítés

		2009 Somogy Megyei Zenekari Fesztivál - Nagydíj

		2013 Dél-Dunántúli Regionális Zenekari Verseny – I. helyezett

				2017 Dél-Dunántúli Regionális Zenekari Verseny – kiemelt I. hely

 

Fúvóka Zenekar		2015  Dél-Dunántúli Regionális Zenekari Verseny – I. hely

 

Földvári Gyermekkar	2017 Somogy Megyei Kamaratalálkozó – kiemelt arany				

 

 

 

 

 

Táncművészeti ágazat

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

részvétel:

Méta Fesztivál Országos Koreográfiai Verseny, Balatonboglár – több alkalommal

Dunántúli Regionális Néptáncverseny, Pécsvárad

Szivárvány Dunántúli Regionális Néptáncverseny, Bük – több alkalommal

Vándorcsizma Néptáncfesztivál, Sóvárad (Erdély) - több alkalommal

Országos Gyermek Szólótánc verseny, Jászberény

Országos Gyermek Szólótánc verseny, Sopron
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A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:

Együd Árpád Megyei Néptáncverseny, területi válogatók: Arany, Ezüst és Bronz minősítések (2000 óta minden évben több

csoporttal)

Együd Árpád Megyei Néptáncverseny, megyei döntők: Első, második, harmadik helyezések (2000 óta több alkalommal)

Karádi Néptáncfesztivál, Karád

 
 

A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:

Zeneművészeti ág:

 

Ifjúsági Fúvószenekar	                  2017 Dél-Dunántúli Regionális Zenekari Verseny – Kiemelt I.

Várszegi Csanád  trombita	2015  Dél-Dunántúli Regionális Rézfúvós Verseny – III. hely

Czibere Balázs  trombita	2015  Dél-Dunántúli Regionális Rézfúvós Verseny – II. hely2016	Megyei Rézfúvós Verseny – II.

helyezett

2017	Megyei Zenetörténeti Verseny – I. hely

Potyi Panna	  zongora	               2015   Megyei Négykezes Verseny – arany oklevél

2018	 2016  Dél-Dunántúli Regionális Zongora Verseny – különdíj

Brucker Péter    zongora	2015   Megyei Négykezes Verseny – arany oklevél

				2016   Megyei Zongora Találkozó – kiemelt nívódíj

Fúvóka Zenekar		            2015  Dél-Dunántúli Regionális Zenekari Verseny – I. hely

Kolozsi Laura fagott                     2016  Apró Fúvósok Regionális Találkozója – kiemelt arany

2017 Dél-Dunántúli Regionális Fafúvós Verseny – I. helyezett

				2017 Megyei Zenetörténeti Verseny – I. hely

Potyi Kata			2016 Apró Fúvósok Regionális Találkozója – kiemelt arany

 

Brucker Márta			2016 Apró Fúvósok Regionális Találkozója – kiemelt arany

 

Krisztián Bence		             2016 Megyei Rézfúvós Verseny – III. helyezett

 

Molnár Móric			2016	Megyei Rézfúvós Verseny – I. helyezett

 

Kővágó Zsombor		2016	Megyei Rézfúvós Verseny – II. helyezett

 

Csapó Tamás			2016	Megyei Rézfúvós Verseny – III. helyezett

 

Galó Dániel			2016	Megyei Rézfúvós Verseny – III. helyezett

 

Durkó Barnabás		2016	Megyei Rézfúvós Verseny – III. helyezett

 

Horváth Luca			2017 Dél-Dunántúli Regionális Fafúvós Verseny – III. helyezett

2017Megyei Zenetörténeti Verseny – I. hely

 

Földvári Gyermekkar		2017 Somogy Megyei Kamaratalálkozó - arany

2017Megyei Zenetörténeti Verseny – I. hely

 

Krisztián Bence		             2017 Demecseri Rézfúvós Verseny – arany

 

Molnár Móric			2017 Demecseri Rézfúvós Verseny – kiemelt arany

 

 

Táncművészeti ág:

?	Együd Árpád Megyei Néptáncverseny, területi válogatók: Arany, Ezüst és Bronz minősítések (2000 óta minden évben több

csoporttal)
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?	Együd Árpád Megyei Néptáncverseny, megyei döntők: Első, második, harmadik helyezések (2000 óta több alkalommal)

?	Karádi Néptáncfesztivál, Karád
 

Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:

Zeneművászeti ág:

Somogy Megyei Rézfúvós Verseny

Dél-dunántúli Regionális Zenekari Verseny

Volt Növendékek Hangversenye

Művészetek Találkozója

Karácsonyi koncert

Ránki-napok

Mikulás-kupa

Tanszaki hangversenyek

 

 

 

Táncművészeti ág:

-	Tanévnyitó műsor az összes tánccsoport részvételével

-	Karácsonyi népszokások megjelenítése az iskolai műsoron

-	Tavaszi néptáncversenyeken való részvétel

-	Májusfa kitáncolás

-	Métabajnokság

-	Tanévzáró vizsgaelőadás

-	Nyári néptánctábor

 

 
 

A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:

Zeneművészeti ág

A helyi kulturális életben történő szerepvállalás

Nemzeti ünnepeken, a város egyéb rendezvényein pl. kiállítás megnyitón, fesztiválokon való szereplés, a zeneiskola szólistáival,

a zenekarral.

 

 

Táncművészeti ág

-	A helyi és a környékbeli települések rendezvényein való fellépések

-	Ünnepi műsorokon, megemlékezéseken való szereplések

-	Műsorok, programok szervezésében, elkészítésében, lebonyolításában való részvétel

 

Utolsó frissítés: 2020.10.08.

 

3. Működését meghatározó dokumentumok  

 

008 - Gróf Széchéyi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ránki György Alapfokú

Művészeti Tagiskolája Balatonendrédi Telephelye (8613 Balatonendréd, Szabadság utca 20-22.)

Szervezeti és működési
szabályzat:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-201336-
1201336003

Házirend: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-201336-
1201336003

Pedagógiai program: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-201336-
1201336003
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1. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

A Nemzetei köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45. § (1) bekezdés értelmében Magyarországon minden gyermek

köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. Iskolánk a Siófoki Tankerületi Központ

irányítása alatt működik, körzetes beiskolázású, a felvételi eljárás a mindenkori törvényi előírásoknak megfelelően zajlik. 
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

Központilag meghatározott időben van.
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

 

Táncművészeti ág: 1-12 évfolyam 
 

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 és tandíj mértékét törvény szabályozza.
 

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

Még nem volt intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés.
 

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:

8:00 - 17:00-ig zajlanak a néptáncoktatás tanórái.
 

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

-	Tanévnyitó műsor az összes tánccsoport részvételével

-	Karácsonyi népszokások megjelenítése az iskolai műsoron

-	Tavaszi néptáncversenyeken való részvétel

-	Májusfa kitáncolás

-	Métabajnokság

-	Tanévzáró vizsgaelőadás

-	Nyári néptánctábor
 

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

1 fő Ped. II.

 

Utolsó frissítés: 2020.10.07.

 

2. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

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

Nem releváns.

              EKI.  EKII.   A1.  A2.  A3.

B.endréd  12	    7	        4	     12	   14     -	
 

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

részvétel:

A 2017-2018-as tanévben indult az oktatás a telephelyen, országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon,

rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon nem vett részt.
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A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:

Nem vett részt.
 

Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:

-	Tanévnyitó műsor az összes tánccsoport részvételével

-	Karácsonyi népszokások megjelenítése az iskolai műsoron

-	Tavaszi néptáncversenyeken való részvétel

-	Májusfa kitáncolás

-	Métabajnokság

-	Tanévzáró vizsgaelőadás

-	Nyári néptánctábor
 

A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:

-	A helyi és a környékbeli települések rendezvényein való fellépések

-	Ünnepi műsorokon, megemlékezéseken való szereplések

-	Műsorok, programok szervezésében, elkészítésében, lebonyolításában való részvétel

 

Utolsó frissítés: 2020.10.08.

 

3. Működését meghatározó dokumentumok  

 

A közzétételi lista letöltésének dátuma:

2020. október 16.

Szervezeti és működési
szabályzat:

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-201336-
2000004488

Házirend: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-201336-
2000004488

Pedagógiai program: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-201336-
2000004488
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