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KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA – ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 

Szent Imre AMI 

2020-2021. tanév 

 

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

 

Zeneművészeti ág 

Feladatkör Iskolai végzettség Szakképzettség Szakvizsga Fokozat 

szolfézs, 
szintetizátor 

zeneművészeti 
egyetem 

ének-zene tanár, 
karvezető 
okleveles zeneismeret 
tanár 

 
Pedagógus I. 

ének, szolfézs, 
kórus, 
 

zeneművészeti 
egyetem, tanárképző 
főiskola 

ének-zene tanár MA 
egyházzenész 

pedagógus szakvizsga 
- közoktatási vezető 
szakirány, 
köznevelési szakértő 
 

Mesterpedagógus 

szolfézs 
 
 
 
szolfézs 

tanárképző főiskola ének-zene tanár  
Pedagógus I. 

zongora 
zeneművészeti 
egyetem 

okleveles 
zongoraművész-tanár 

 
Pedagógus I. 

szolfézs, 
szintetizátor 

zeneművészeti 
főiskola 

szolfézs- zeneelmélet 
tanár, karvezető 

 

Pedagógus I. 

furulya, 
intézményegység 
vezető 

zeneművészeti 
egyetem 

klasszikus furulya 
előadóművész-tanár 
ének-zene tanár 

pedagógus szakvizsga 
- közoktatási vezető 
szakirány, 
köznevelési szakértő 
 

Mesterpedagógus 

zongora 
zeneművészeti 
egyetem 

okleveles 
orgonaművész-tanár 

 
Pedagógus II. 

gitár 
zeneművészeti 
főiskola 

gitártanár, 
kamaraművész 

 
Pedagógus I. 

mélyhegedű, 
hegedű 

zeneművészeti 
egyetem 

klasszikus mélyhegedű 
tanár 

 
Pedagógus I. 

ütő 
zeneművészeti 
főiskola 

ütőhangszer- tanár 
pedagógus szakvizsga 
- közoktatási vezető 
szakirány 
 

Mesterpedagógus 

furulya, fuvola 
zeneművészeti 
főiskola 

fagott tanár, 
kamaraművész 

 
Pedagógus I. 

gitár 
zeneművészeti 
egyetem 

klasszikus gitár-tanár 
MA 

 
Pedagógus I. 

szolfézs, furulya 
zeneművészeti 
egyetem 

ének-zene tanár, 
karvezető, 
klasszikus furulya BA 

 
Pedagógus I. 

  



Különös közzétételi lista 

Szent Imre AMI 
2020-2021. tanév 

 

magánének 
zeneművészeti 
egyetem 

okleveles énekművész-
tanár 
okleveles oratórium-és 
dalénekművész 

 

Pedagógus I. 
 

gitár zeneművészeti főiskola 
gitártanár, 
kamaraművész 

 
Pedagógus I. 

furulya 
zeneművészeti 
egyetem 

klasszikus furulya 
előadóművész-tanár 

 

Pedagógus I. 

trombita 
zeneművészeti 
egyetem 

klasszikus trombita 
előadóművész-tanár 

pedagógus szakvizsga 
- közoktatási vezető 
szakirány 
 

Mesterpedagógus 

zongora zeneművészeti főiskola zongora BA  

Pedagógus I. 

zongora zeneművészeti főiskola zongora BA  

Pedagógus I. 

korrepetíció zeneművészeti főiskola zongora BA  
Pedagógus I. 

korrepetíció 
zeneművészeti 
egyetem 

zongoraművész, 
zongoratanár 

 
Pedagógus I. 

korrepetíció 
zeneművészeti 
egyetem 

okleveles orgonaművész-
tanár 

 
Pedagógus I. 

korrepetíció zeneművészeti főiskola 
szolfézs- zeneelmélet 
tanár, karvezető 

 
Pedagógus I. 

korrepetíció zeneművészeti főiskola zongora BA  
Pedagógus I. 

 

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

 

Feladatkör fő* Iskolai végzettség Szakképzettség 

tanügyi informatikus x   

rendszergazda, oktatás-
technikus 

x   

iskolatitkár x   

könyvtáros x   

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

a 2020-2021. tanév 

 

Művészeti ág:  

Zeneművészet 

Alapítva Előképző évfolyam Alapfokú évfolyam Továbbképző évfolyam 

2013 2 6 3 

 

 

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

kiállításokon való részvétel a 2019-2020. tanévben 

Esemény megnevezése 
Területi hatálya (országos, 

nemzetközi egyéb) 

Típusa (verseny, fesztivál, 
kiállítás, színházi előadás, 

egyéb) 

Részvétel típusa 
(résztvevő, díszvendég, 
meghívott, versenyző) 

Ciripelő Énekverseny nemzetközi első forduló verseny versenyző 

Ciripelő Énekverseny nemzetközi döntő verseny versenyző 

Furulyás szakmai nap regionális szakmai nap résztvevő 

„Szent Imre” Egyházi 
Kórustalálkozó 

Debrecen - Nyíregyházi 
Egyházmegye 

találkozó résztvevő 

Országos Furulya és 
Kamarazene verseny 

országos verseny versenyző 

Zenei világnap helyi rendezvény fellépő 

Nyílt nap helyi rendezvény fellépő 

Mikulás ünnepség helyi rendezvény fellépő 

ILCO egyesület jubileumi 
ünnepsége 

helyi rendezvény fellépő 

Magyarok Nagyasszonya 
Társszékesegyház 
főplébániáján karácsony 

városi rendezvény fellépő 

Kántálás a kormányhivatal 
dolgozóinak 

helyi rendezvény fellépő 

Adventi műsor a 
józsavárosiaknak 

helyi rendezvény fellépő 

Intézményi karácsonyi 
műsor 

helyi rendezvény fellépő 

Karácsonyi hangversenyek helyi hangverseny résztvevő 

Családi Hangverseny helyi hangverseny fellépő 

római katolikus bál regionális rendezvény fellépő 

KÉSZ regionális rendezvény fellépő 
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Gitártalálkozó városi találkozó résztvevő 

IV. Kelet-Magyarországi 
Gitárverseny 

regionális verseny versenyző 

Anneke Boeke Nemzetközi 
Mesterkurzus 

nemzetközi kurzus résztvevő 

Jótékonysági bál helyi rendezvény fellépő 

Bethlen Művészeti 
Fesztivál Országos Zenei 
Versenye 

országos verseny versenyző 

I. Online „Otthoni 
dallamok” Országos 
Furulyaverseny 

országos verseny versenyző 

Liturgikus Énekverseny 
országos döntő 

országos verseny versenyző 

 

5. Megyei, területi, szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények a 2019-2020. tanévben 

Esemény megnevezése Eredmény, helyezés 
Területi hatálya (országos, 

nemzetközi egyéb) 

Típusa (verseny, fesztivál, 
kiállítás, színházi előadás, 

egyéb) 

Ciripelő Énekverseny második helyezés nemzetközi verseny 

Ciripelő Énekverseny különdíj nemzetközi verseny 

„Szent Imre” Egyházi 
Kórustalálkozó 

oklevél 
Debrecen - Nyíregyházi 
Egyházmegye 

találkozó 

Országos Furulya és 
Kamarazene verseny 

második helyezés országos verseny 

Gitártalálkozó oklevél városi találkozó 

IV. Kelet-Magyarországi 
Gitárverseny 

ezüst minősítés regionális verseny 

Bethlen Művészeti 
Fesztivál Országos Zenei 
Versenye – Kamarazenei 
Verseny 

2 első helyezés 
2 harmadik helyezés 
1 különdíj 

országos verseny 

I. Online „Otthoni 
dallamok” Országos 
Furulyaverseny 

első helyezés országos verseny 

X. Görögkatolikus 
Liturgikusének- verseny 

2 első helyezés 
1 második helyezés 
 

egyházmegyei forduló verseny 

 

 

6. Az intézmény saját rendezvényei, hagyományai a 2020-2021. tanévben 

Év hónap nap Esemény Helyszín 

2020. október 01. Ünnepi megemlékezés a Zene Világnapja alkalmából online 

 december 
07-
16. 

Félévi meghallgatások online 

2021. január 
13-
15. 

Félévi meghallgatások online 

  21. pótmeghallgatás online 
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  27. Családi hangverseny kollégiumi kápolna 

 február 11. Gitártalálkozó és szakmai nap kápolna 

 április 14. Kápolna Hangverseny - művésztanáraink koncertje kápolna 

 május ? Muzsika Zenei Verseny 
Apáczai Csere János 
Általános Iskola 

  
26-
28. 

Év végi hangversenyek, meghallgatások kápolna 

 május-június 
31-
04. 

Év végi hangversenyek, meghallgatások kápolna 

 június 09. Szent Imre zenei tehetséggála kápolna 

  
04-
05. 

Hangszerbemutató koncertek az általános iskola 
intézményegység 1. és 2. osztályosainak 

kápolna 

  19. tanévzáró Te Deum - művésztanáraink ünnepi éneke kápolna 

 

7. A helyi kulturális életben történő szerepvállalás a 2020-2021. tanévben 

Év hónap nap Esemény Helyszín 

2020. szeptember 01. Veni Sancte kápolna 

2020. október 01. Ünnepi megemlékezés a Zene Világnapja alkalmából kápolna 

 december 20. Karácsonyi műsor kápolna 

2021. január 22. Megemlékezés a magyar kultúra napja alkalmából kápolna 

 február 06. Jótékonysági bál ebédlő 

  
10-
12. 

Farsang kápolna 

 március 12. Március 15-ei műsor kápolna 

 május 03. „Bodzavirág” megyei versmondó verseny megnyitó kápolna 

  
04-
07. 

Anyák napi műsorok osztálytermek 

 június 04. Pedagógus nap kápolna 

 június 19. Te Deum kápolna 

 

8. A tanév helyi rendje a 2020-2021. tanévben 

Az anyaintézmény munkarendjében foglaltak szerint 

Év hónap nap Esemény Helyszín 

2020. augusztus 24. Tanévkezdő nevelőtestületi alakuló értekezlet  kápolna 

  25. 
Zeneiskolai alakuló értekezlet, tanév eseményeinek 
megtervezése 

AMI tanári szoba 

  26. Szaktantermek, tanári szoba kialakítása berendezése  

  27. Lelki nap külső helyszín 

  28. Leltározás, kottatárak előkészítése  

  30. Veni Sancte  

 szeptember 01. Naplók megnyitása  
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  01.  Tanszakok felmérése, egyéni megbeszélések  

  
01-
03. 

Zeneiskolai beiratkozás, online beiratkozottak ellenőrzése általános iskola aula 

  04.  Zeneiskolai beiratkozás – Szent Anna th. Nyírtelek 

  04. 
Növendékelosztás, szolfézs órarend előkészítése, 
csoportbeosztás 

 

  
07-
08. 

Tanszakok megszervezése, órarend elkészítése  

  
04-
11. 

Tanulói adatbázis, beírási lapok, szolfézs órarend fixálása  

  14. 
Órabeosztás aktualizálása, órarend leadása, jegyzői 
határozatok leadása, adminisztráció leadása 

 

  
04-
11. 

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

 

  
09-
10. 

Év eleji tájékoztató a szülőknek  online 

  08. Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet kápolna 

 október 01. Ünnepi megemlékezés a Zene Világnapja alkalmából iskolarádió 

  
05-
09. 

készségszint felmérés osztálytermek 

  23.  Nemzeti ünnep – munkaszüneti nap  

 október 
26-
30. 

Őszi szünet  

 november 05. Szent Imre nap  

 november 23. 
Készülés a karácsonyi koncertekre, egyeztetés a konkrét 
időpontokról 

 

 december 
07-
11. 

Félévi hangversenyek, meghallgatások kápolna 

  
14-
16. 

Félévi hangversenyek, meghallgatások 
kápolna 
Nyírtelek 

  18. Adventi lelkinap  

  18. Karácsonyi műsor kápolna 

 
december-
január 

21-
03. 

Téli szünet  

2021. január 06. Vízkereszt – tanítás nélküli munkanap  

  
13-
15. 

Félévi hangverseny kápolna 

  21. Pótmeghallgatás kollégiumi kápolna 

  22. Megemlékezés a magyar kultúra napja alkalmából kápolna 

  27. Családi hangverseny kápolna 

 február 05. 

Félévzáró intézményegységi értekezlet 
Téma: Félévzárás; pedagógiai munka elemzése, értékelése, 
hatékonysága,  
II. félév feladatai. 

AMI tanári szoba 

  06. Jótékonysági bál  

  08. igazgatói szünet  

  09. Félévi nevelőtestületi értekezlet kápolna 

  
10-
12. 

Farsang kápolna 
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  11. Gitártalálkozó és szakmai nap kápolna 

 március 13. Március 15-ei műsor kápolna 

  27. tanítási nap – március 31. pótlása  

  31. tanítási szünet  

 április 
01-
06. 

Tavaszi szünet  

  14. Tanári hangverseny kápolna 

 május 03. „Bodzavirág” megyei versmondó verseny megnyitó kápolna 

  
04-
07. 

Anyák napi műsorok osztálytermek 

  17. 
Készülés az év végi koncertekre, egyeztetés a konkrét 
időpontokról 
A műsorszámok leadási határideje 

 

  23. Muzsika Zenei Verseny 
Apáczai Csere János 
Általános Iskola 

  
26-
28. 

Év végi nyilvános vizsgahangversenyek kápolna 

 május-június 
31-
04. 

Év végi nyilvános vizsgahangversenyek kápolna 

 június 03. Zeneiskolai alapvizsga  

  
04-
05. 

Hangszerbemutató koncertek az általános iskola 
intézményegység 1. és 2. osztályosainak 

kápolna 

  04. Pedagógus nap kápolna 

  09. Szent Imre zenei tehetséggála kápolna 

  
07-
11. 

Adminisztrációs napok  

  15. Bizonyítványosztás  

  19. Te Deum kápolna 

  28. Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet kápolna 

 

9. Művészeti áganként a csoportok száma, illetve a csoportok tanulói létszáma 

Művészeti ág 
Egyéni oktatásban 
résztvevők száma 

Csoportos főtárgy 
oktatásban résztvevők 

száma 
(csoportok/tanulók) 

Kötelező, választható 
tárgyak csoportjainak 

száma 
(csoportok/tanulók) 

Nagyobb létszámú 
együttesek 

Zeneművészet 272  szolfézs: 21/272 kamara együttesek 

 

 

Kelt: Nyíregyháza, 2020. október 01.        

  Pur Tibor 

          int.egys. vez. 


