KÖZZÉTÉTELI LISTA
2017/2018-as tanév
SZÍV KAMARA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
ÉS SZÍNMŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM
OM: 200521
Készült a Kormány 229/2012.(VIII. 28) rendelete a nemzeti köznevelésről szóló
törvény végrehajtásáról szóló jogszabály alapján
A felvételi lehetőségéről szóló tájékoztató
Minden tanuló joga, hogy az alapfokú művészetoktatás képzéseit igénybe vegye, amely
térítési díj, vagy tandíj köteles. A művészeti iskola szolgáltatásainak igénybevételéhez
előképzettségre nincs szükség. A felvételhez jelentkezési lap és szülői nyilatkozat benyújtása
szükséges, amely történhet minden tanév május-június hónapban és szeptember 15-ig.
Az évfolyamba sorolás az életkori sajátosságok figyelembevételével történik. Magasabb
évfolyamba történő felvétel esetén különbözeti vizsgát kell tenni.
Más alapfokú művészeti iskolából érkező tanulók átvétele történhet: az elvégzett évfolyamok
figyelembevételével, a következő évfolyamra történő felvétellel.
A beiratkozásra meghatározott idő: május-június és augusztus-szeptember 15.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
színjáték tanszak: 14 csoport, heti 4 órában.
Díjfizetési kötelezettségek:
A térítési díj éves összege heti 4 órás képzés esetén: 5.600,- Ft/fő.
Térítési díj fizetésére kedvezmény megállapítása szociális indokok alapján kérhető, az alábbi
dokumentumok benyújtásával:
- kedvezmény iránti kérvény,
- a család egy főre jutó jövedelmének igazolása (juttatásokkal együtt),
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat,
- tartós betegségről, sajátos nevelési igényről szóló igazolás,
- halmozottan hátrányos helyzetről szóló határozat.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének
nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános
megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami
Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
nyilvános megállapításai.
Intézményünkben a tanévben vizsgálat, ellenőrzés nem volt.
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
hétfőtől péntekig 08:00 – 21:45 óráig, szombaton 08:00-17:00 óráig.

Az éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb
rendezvények, események időpontjai.
A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére
vonatkozó jogszabályok megtartásával:
A tanévben nem történt pedagógiai-szakmai ellenőrzés.
Szervezeti Működési Szabályzat

www.sziv-kamara.hu

Házirend

www.sziv-kamara.hu

Pedagógiai program

www.sziv-kamara.hu

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv
tantárgyfelosztásához a 2017/2018-as tanévben
A pedagógus
sorszáma a
tantárgyfelosztásban

Végzettsége, szakképzettsége

1. Magyar nyelv és irodalom szakos
tanár
2. Általános iskolai tanító,
Színháztörténet szakos bölcsész,
középiskolai tanár,
közoktatási vezető
3. Általános iskolai tanító
4. Színművész, szakoktató
5. Középiskolai tanár, könyvtáros

Tanított tantárgy
Dráma- és színjáték, beszéd-vers,
mozgás-tánc
Dráma- és színjáték, beszéd-vers,
mozgás-tánc
Dráma- és színjáték, beszéd-vers,
mozgás-tánc
Dráma- és színjáték, beszéd-vers,
mozgás-tánc, színházismeret
Dráma- és színjáték, beszéd-vers,
mozgás-tánc, színházismeret

A Szív Kamara Alapfokú Művészeti Iskola és Színművészeti Szakgimnáziumban a nevelőoktató munkát közvetlenül segítők végzettsége:
-

Iskolatitkár: 1 fő (középiskolai végzettséggel),
Könyvtáros: 1 fő (középiskolai végzettséggel),
Jelmeztáros: 1 fő (középiskolai végzettséggel).

Az alapítás évéhez viszonyítva hány előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamot
működtet:
Alapítás éve: 2004.
Évfolyamok a 2017/2018-as tanévben a Színjáték tanszakon
Előképző évfolyam
Alapfokú évfolyam
Továbbképző évfolyam

0 csoport
11 csoport
3 csoport.

Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken,
versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való részvétel a 2017/2018-as tanévre
vonatkozóan.
Esemény Résztvevők, eredmények
József Attila Színház – Ádámok és Évák Ünnepe 2018. január 22.
- Egyszer egy királyfi – DIPLOMA és Különdíj Visnyei Tibor Márknak
Szív Kamara Alapfokú Művészeti Iskola és Színművészeti Szakgimnázium –
5.a. „Lázár Ervin” osztály
- Szegény és gazdag leány – DIPLOMA
Szív Kamara Alapfokú Művészeti Iskola és Színművészeti Szakgimnázium –
4.b. „Mikka-Makka” osztály

Az intézmény saját rendezvényei, hagyományai
Magyar Dráma Napja
Magyar Kultúra Napja
Ünnepi műsorok
Színházi Világnap
Költészet Napja
Év végi vizsgaelőadások

szeptember 21.
január 22.
március 15., október 23.
március 27.
április 11.
június

Művészeti áganként a csoportok száma, illetve a csoportok tanulói létszáma:
Színjáték tanszak
Sorszám
Csoportnév
1. Benedek Elek
2. Janikovszky Éva
3. Kormos István
4. Szabó Magda
5. Bab Berci
6. Andersen
7. Grimm
8. Mikka Makka
9. La Fontaine
10. Lázár Ervin
11. Csukás István
12. Dayka Margit
13. Sinkovits Imre
14. Ibsen

Évfolyam
I. évf.
I. évf.
II. évf.
II. évf.
II. évf.
II. évf.
III. évf.
IV. évf.
IV. évf.
V. évf.
V. évf.
VII. évf.
VII. évf.
VII. évf.

Tanulói létszám /fő/
20
20
18
18
20
16
19
20
20
20
18
19
16
16
Összesen: 260 fő

