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KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA – ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 

Szent Imre AMI 

2013-2014. tanév 

 

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 
 

Zeneművészeti ág  

Feladatkör Iskolai végzettség Szakképzettség Szakvizsga 

szolfézs, 
szintetizátor  

zeneművészeti egyetem 
ének-zene tanár, karvezető 
zeneelmélet-szolfézs tanár 

 

szolfézs, 
szintetizátor  

zeneművészeti egyetem okleveles zeneismeret tanár  

ének zeneművészeti egyetem 
ének-zene tanár MA 
egyházzenész 

pedagógus szakvizsga - 
közoktatási vezető 
szakirány, 
köznevelési szakértő 
 szintetizátor  egyetem ének-zene tanár  

szintetizátor   egyetem ének-zene tanár MA  

szintetizátor  egyetem ének-zene tanár MA 
pedagógus szakvizsga –
fejlesztő pedagógus 

zongora zeneművészeti főiskola okleveles zongoraművész-tanár 

pedagógus szakvizsga – 
közoktatási vezető 
szakirány 
 

szolfézs, 
szintetizátor 

zeneművészeti főiskola 
szolfézs- zeneelmélet tanár, 
karvezető 

 

furulya, 
intézményegység 
vezető 

zeneművészeti egyetem 
klasszikus furulya előadóművész-
tanár 
ének-zene tanár 

pedagógus szakvizsga – 
közoktatási vezető 
szakirány, 
köznevelési szakértő 
 

magánének  zeneművészeti egyetem 
okleveles oratorikus 
énekművész, magánének tanár, 
 

 

gitár zeneművészeti főiskola gitártanár, kamaraművész  

mélyhegedű zeneművészeti egyetem klasszikus mélyhegedű tanár  

hegedű zeneművészeti főiskola hegedűtanár, kamaraművész  

ütő zeneművészeti főiskola ütőhangszer- tanár 
pedagógus szakvizsga – 
közoktatási vezető 
szakirány 
 furulya, fuvola  zeneművészeti főiskola fagott tanár, kamaraművész  

korrepetíció    
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2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége 

 

Feladatkör fő* Iskolai végzettség* Szakképzettség* 

tanügyi informatikus ×   

rendszergazda, oktatás-
technikus 

×   

iskolatitkár ×   

könyvtáros ×   

*lásd anyaintézmény 

 

3. Az alapítás évéhez viszonyítva hány előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamot működtet  

a 2013-2014. tanév 

Művészeti ág:  

Zeneművészet 

Alapítva Előképző évfolyam Alapfokú évfolyam Továbbképző évfolyam 

2013 0 6 0 

 

 

4. Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, 

kiállításokon való részvétel a 2012-2013. tanévben –  

Esemény megnevezése 
Területi hatálya (országos, 

nemzetközi egyéb) 

Típusa (verseny, fesztivál, 
kiállítás, színházi előadás, 

egyéb) 

Részvétel típusa 
(résztvevő, díszvendég, 
meghívott, versenyző) 

 

5. Megyei, területi, szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények a 2012-2013. tanévben  -  

Esemény megnevezése Eredmény, helyezés 
Területi hatálya (országos, 

nemzetközi egyéb) 

Típusa (verseny, fesztivál, 
kiállítás, színházi előadás, 

egyéb) 

 

6. Az intézmény saját rendezvényei, hagyományai a 2013-2014. tanévben 

Év hónap nap Esemény Helyszín 

2013. október 1. Koncert a Zene világnapja alkalmából általános iskola 

 december 
17-
18. 

Karácsonyi nyilvános vizsgahangverseny kápolna 

 április 10. Tanári koncert kápolna 

 május 09. Tanári koncert kápolna 

  20- Év végi nyilvános vizsgahangversenyek kápolna 
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21. 

 

7. A helyi kulturális életben történő szerepvállalás a 2013-2014. tanévben 

Év hónap nap Esemény Helyszín 

2013. október 21. Aranykapu Mesemondó Verseny megnyitója kápolna 

 november 13. 
a Szent Imre Gyermekkórus fellépése a leendő elsősöknek 
rendezett nyílt napon 

 

  15. a gitáregyüttes fellépése a Pályaválasztási Kiállításon BUSZACSA 

  16. 
fellépés az iskolai alapítvány javára rendezett  
Mága-jótékonysági koncerten 

Magyarok 
Nagyasszony 
Társszékesegyház 

  23. Alapítványi jótékonysági bál - műsor iskolánk ebédlője 

 december 06. 
a gitáregyüttes fellépése a Jósa András Múzeumban 
szervezett megyei Mikulás ünnepségen  

Jósa András Múzeum 

  
17-
18. 

Karácsonyi nyilvános vizsgahangverseny kápolna 

  20. Karácsonyi műsor kápolna 

  20. 
műsor a nyíregyházi Napforduló Szolgálat karácsonyi 
ünnepségén 

Jósa András 
Oktatókórház Sóstói 
úti telephely 

2014. január 22. megemlékezés a Magyar kultúra napján kápolna 

 február 06. kórusaink fellépése a nyílt napon kápolna 

  27. Farsang kápolna 

 március 14. Március 15-ei ünnepség kápolna 

 április 10. Tanári koncert  kápolna 

  11. Passiójáték kápolna 

  11.  Éneklő Ifjúság 
Kodály Zoltán 
Általános Iskola 

 május 
08-
09. 

Anyák napi műsorok osztálytermek 

  22. Bodzavirág versmondó verseny megnyitó kápolna 

 június 04. Kulturális nap kápolna 

  15. Te Deum kápolna 

 

8. A tanév helyi rendje a 2013-2014. tanévben 

Az anyaintézmény munkarendjében foglaltak szerint 

Év hónap nap Esemény Helyszín 

2013. augusztus 26. Tanévkezdő nevelőtestületi alakuló értekezlet kápolna 

  27. Munkaértekezlet Nyírfa tér 

  28. Munkaértekezlet Nyírfa tér 

  29. Munkaértekezlet általános iskola 

 szeptember 01. Veni Sancte kápolna 
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 szeptember 02. Naplók megnyitása  

  
02-
03. 

Beiratkozás általános iskola 

  
04-
06. 

Növendékelosztás, szolfézs órarend előkészítése, 
csoportbeosztás,  

 

  
04-
06. 

Tanulói adatbázis, beírási lapok, szolfézs órarend fixálása  

  
04-
06. 

Órabeosztás aktualizálása, órarend leadása, jegyzői 
határozatok leadása, adminisztráció leadása 

 

 október 01. Zenei világnap iskolarádió 

  15. 
Kottatár, hangszerek felülvizsgálata, igényének leadása,  
a beszerzési lehetőségek megnevezése 

 

  15. Zeneiskolai térítési díj befizetési határideje gondnokság 

 
október 
november 

28-
01. 

Őszi szünet  

 november 05. nevelési értekezlet  

  18. 
Készülés a karácsonyi koncertekre, egyeztetés a konkrét 
időpontokról 

általános iskola 

  23. Jótékonysági bál ebédlő 

 december 
17-
18. 

Karácsonyi nyilvános vizsgahangverseny kápolna 

  20. Karácsonyi műsor kápolna 

 
december-
január 

23-
04. 

Téli szünet  

2014. január 22. Magyar kultúra napja kápolna 

 február 27. Farsang kápolna 

 március 14. Március 15-ei ünnepség kápolna 

 április 10. Tanári hangverseny kápolna 

  11. Éneklő Ifjúság 
Kodály Zoltán 
Általános Iskola 

  
12-
22. 

Tavaszi szünet  

 május 05. 
Készülés az év végi koncertekre, egyeztetés a konkrét 
időpontokról 

 

  
08-
09. 

Anyák napi műsorok osztálytermek 

  
20-
21. 

Év végi nyilvános vizsgahangversenyek kápolna 

  22. Bodzavirág versmondó verseny megnyitó kápolna 

  31. Muzsika Zeneiskola Zenei Verseny 
Apáczai Csere János 
Általános Iskola és 
AMI 

 június 04. Kulturális nap kápolna 

  15. Te Deum kápolna 
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9. Művészeti áganként a csoportok száma, illetve a csoportok tanulói létszáma 

Művészeti ág 
Teljes 

növendék 
létszám 

Egyéni 
oktatásban 
résztvevők 

száma 

Csoportos főtárgy 
oktatásban résztvevők 

száma 
(fél tanszakos tanulók) 

Kötelező, választható 
tárgyak csoportjainak 

száma 
(csoportok/tanulók) 

Nagyobb 
létszámú 

együttesek 

Zeneművészet 257 130 127 szolfézs: 17/257 

kórusok  
(kb.50 fő/kórus) 
kamaracsoportok 
(5fő/csoport) 

 

 

 

Kelt: Nyíregyháza, 2013. október         

  Pur Tibor 

          int.egys. vez. 

 


