040119
Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola
7030 Paks, Deák Ferenc utca 9.

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
OM azonosító:
Intézmény neve:
Székhely címe:
Székhelyének megyéje:
Intézményvezető neve:
Telefonszáma:
E-mail címe:

040119
Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola
7030 Paks, Deák Ferenc utca 9.
Tolna
Simon Péter
75/830260
pro.artis@paks.hu

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2018.10.18.

Ellátott feladatok:
-alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon
-alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon
-alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon
-alapfokú művészetoktatás szín- és bábművészeti ágon

2. Fenntartó adatai
Fenntartó:
Fenntartó címe:
Fenntartó típusa:
Képviselő neve:
Telefonszáma:
E-mail címe:

Szekszárdi Tankerületi Központ
7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25.
tankerületi központ
Gerzsei Péter
0630/626-6563
peter.gerzsei@kk.gov.hu

3. Az intézmény működő feladatellátási helyei
001 - Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola (7030 Paks, Deák Ferenc utca 9.)
Ellátott feladatok:
- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon
- alapfokú művészetoktatás szín- és bábművészeti ágon
- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon
- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon
002 - PRO ARTIS Alapfokú Művészeti Iskola, Bölcskei Telephelye (7025 Bölcske, Paksi utca 18.)
Ellátott feladatok:
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- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon
004 - PRO ARTIS Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Nagydorogi telephelye (7044 Nagydorog, Kossuth
Lajos utca 67.)
Ellátott feladatok:
- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon
007 - Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola Madocsai Telephelye (7026 Madocsa, Kossuth Lajos utca 2.)
Ellátott feladatok:
- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

4. Intézmény statisztikai adatai

Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint
2017-es statisztikai adatok alapján
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Pedagógiai-szakmai
szolgáltatások
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nemzetiségi
nyelvoktatás
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Pedagógusok nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként - összesítő táblázat
2017-es statisztikai adatok alapján
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Gyermekek, tanulók számának nyitóadatai
2017-es statisztikai adatok alapján
Összesenb
ől lány

Összesen

Gyermekek, tanulók száma

feladat-ellátási
hely típust
váltott

ebből

ebből

leány
más településről bejáró
egész napos iskolai oktatásban részesül
váltakozó (de-du) oktatásban részesül
összevont osztályba járó
integráltan oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
napközis tanuló
délutáni egyéb foglalkozáson résztvevő
évfolyamismétlő (s14+s15)
leány
eredményesen végzett, de ismétel
évfolyamismétlésre utasított
magántanuló
ebből sajátos nevelési igényű
otthont nyújtó ellátásban részesülő
hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók
gimnáziumból jött
szakgimnáziumból jött
szakközépiskolából, szakiskolából, készségfejlesztő iskolából jött
a 9. évfolyamosok közül a 8. évfolyamot az előző tanévben végezte
utolsó éves
egy idegen nyelvet tanulók száma
kettő idegen nyelvet tanulók száma
három vagy több idegen nyelvet tanulók száma
nyelvoktatásban nem részesül
nyelvoktatás alól felmentett
tandíjas
térítési díjas
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
más településről bejáró hátrányos helyzetű gyermek, tanuló
más településről bejáró halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló
kezdő évfolyamos tanulók száma
kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók

Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=040119

Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből
001 - Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=040119&th=001
002 - PRO ARTIS Alapfokú Művészeti Iskola, Bölcskei Telephelye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=040119&th=002
004 - PRO ARTIS Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Nagydorogi telephelye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=040119&th=004
007 - Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola Madocsai Telephelye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=040119&th=007
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5. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Zeneművészeti szakokra
Hagyományosan óvodából vesszük fel a gyermekeket képességvizsgálat után, akik két előképző évfolyamon kezdhetik meg
zenei tanulmányaikat. Iskolánk viszont mindenki számára nyitott, tanáraink, növendékeink az általános iskolai osztályokban is
népszerűsítik a hangszertanulást, így közvetlenül jelentkezhetnek a gyermekek a nekik megtetsző hangszeres szakra.
Az első két tanévben előképző évfolyamban tanítunk heti 2x45 perces csoportos foglalkozás keretében. Hangszeres
tanulmányok ideje heti 2x30 perc a tanóra, az ehhez kapcsolódó kötelező (szolfézs), vagy kötelezően választható tárgy heti 2x45
perc.
Táncművészeti ágra hasonlóan képességvizsgálat után kerülhetnek be a gyermekek.
Balett előkészítő gimnasztikát tanulnak, majd később klasszikus balett képzést kapnak.
Képző- és iparművészeti ágon a gyermekek kezdetben vizuális alapismereteket szerezhetnek, majd felmenő rendszerben tovább
fejleszthetik képességeiket a képzőművészeti technikákban.
Tánc- és képzőművészeti ágon heti 4x45, vagy 2x45 perc az előírt foglalkozási idő, kötelező vagy a kötelezően választható
tárgyakkal együtt.
A beiratkozásra meghatározott idő:
Jelentkezés: április-május hónapokban az iskola által kihirdetett időpontban és helyen
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Osztályok száma: 22
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:
ZENEMŰVÉSZETI ÁGON:
6-18 év közötti tanulók
Tanulmányi átlagFizetendő kerekítve/félév
4,5-5,0 között8 400 Ft
4,0-4,4 között10 100 Ft
3,5-3,9 között13 400 Ft
3,0-3,4 között16 800 Ft
2,0-2,9 között25 200 Ft
elégtelen33 500 Ft
18-22 év közötti tanulók
4,5-5,0 között 25 200 Ft
4,0-4,4 között28 500 Ft
3,5-3,9 között31 900 Ft
3,0-3,4 között33 500 Ft
2,0-2,9 között50 300 Ft
elégtelen67 100 Ft
TANDÍJAK MÉRTÉKE (6-18 év között, a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 36.§ (1) a) pontban meghatározott mértéket
meghaladó tanóra esetén)
4,5-5,0 között25 200 Ft
4,0-4,4 között33 500 Ft
3,5-3,9 között41 900 Ft
3,0-3,4 között50 300 Ft
2,0-2,9 között700 Ft
elégtelen67 100 Ft
TANDÍJAK MÉRTÉKE (6 év alatt, 18 év felett, a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy
további alkalommal történő megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll
tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a
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huszonkettedik életévét betöltötte)
4,5-5,0 között33 500 Ft
4,0-4,4 között41 900 Ft
3,5-3,9 között50 300 Ft
3,0-3,4 között58 700 Ft
2,0-2,9 között67 100 Ft
elégtelen
83 900 Ft
SZOLFÉZS
6-18 év közötti tanulók
Tanulmányi átlagFizetendő kerekítve/félév
4,5-5,0 között5 200 Ft
4,0-4,4 között5 500 Ft
3,5-3,9 között5 900 Ft
3,0-3,4 között6 200 Ft
2,0-2,9 között6 600 Ft
elégtelen6 900 Ft
TÁNCMŰVÉSZETI ÁGON:
6-18 év közötti tanulók
Tanulmányi átlagFizetendő kerekítve/félév
4,5-5,0 között6 600 Ft
4,0-4,4 között7 100 Ft
3,5-3,9 között7 500 Ft
3,0-3,4 között8 000 Ft
2,0-2,9 között8 400 Ft
elégtelen
8 900 Ft
18-22 év közötti tanulók
4,5-5,0 között6 600 Ft
4,0-4,4 között7 500 Ft
3,5-3,9 között8 400 Ft
3,0-3,4 között8 900 Ft
TANDÍJAK MÉRTÉKE (6-18 év között, a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 36.§ (1) a) pontban meghatározott mértéket
meghaladó tanóra esetén)
4,5-5,0 között6 600 Ft
4,0-4,4 között8 900 Ft
3,5-3,9 között11 100 Ft
3,0-3,4 között13 300 Ft
2,0-2,9 között15 500 Ft
elégtelen
17 700 Ft
TANDÍJAK MÉRTÉKE (6 év alatt, 18 év felett, a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy
további alkalommal történő megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll
tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a
huszonkettedik életévét betöltötte)
4,5-5,0 között8 900 Ft
4,0-4,4 között11 100 Ft
3,5-3,9 között13 300 Ft
3,0-3,4 között15 500 Ft
2,0-2,9 között17 700 Ft
elégtelen22 100 Ft
KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁGON
6-18 év közötti tanulók
Tanulmányi átlagFizetendő kerekítve/félév
4,5-5,0 között8 300 Ft
4,0-4,4 között8 900 Ft
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3,5-3,9 között9 400 Ft
3,0-3,4 között10 000 Ft
2,0-2,9 között10 500 Ft
elégtelen
11 100 Ft
18-22 év közötti tanulók
4,5-5,0 között8 300 Ft
4,0-4,4 között9 400 Ft
3,5-3,9 között10 500 Ft
3,0-3,4 között11 100 Ft
2,0-2,9 között16 600 Ft
elégtelen
22 100 Ft
TANDÍJAK MÉRTÉKE (6-18 év között, a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 36.§ (1) a) pontban meghatározott mértéket
meghaladó tanóra esetén)
4,5-5,0 között8 300 Ft
4,0-4,4 között11 100 Ft
3,5-3,9 között13 800 Ft
3,0-3,4 között16 600 Ft
2,0-2,9 között19 400 Ft
elégtelen22 100 Ft
TANDÍJAK MÉRTÉKE (6 év alatt, 18 év felett, a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy
további alkalommal történő megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll
tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a
huszonkettedik életévét betöltötte)
4,5-5,0 között11 100 Ft
4,0-4,4 között13 800 Ft
3,5-3,9 között16 600 Ft
3,0-3,4 között19 400 Ft
2,0-2,9 között22 100 Ft
elégtelen
27 700 Ft

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
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:
Hétköznapokon, 8:00-20:00
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
Az iskola kötelező rendezvényei:
2018. szeptember 28.A Zene Világnapja
2018. december 13.Ádventi hangverseny
2019. április 9-12.PRO ARTIS napok /tavaszi fesztivál
2019. április 12-13.Országos Suzuki Vonóstalálkozó
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2019. május 1. hétHangszerbemutató hangverseny

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

Utolsó frissítés: 2018.10.18.

6. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma:
Két év előképző, hat alapfokú és négy továbbképző évfolyam.
Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való
részvétel:
országos
1 arany, 1 második helyezés
nemzetközi1 második helyezés
MAGYAR KÓRUSOK, ZENEKAROK ÉS NÉPZENEI EGYÜTTESEK SZÖVETSÉGE
NÉPZENEI EGYÜTTESEK ORSZÁGOS MINÖSÍTÉSE
•Nyisztor Banda- ARANY
•Paks Bourdonosok- ARANY
•Szucsán Banda- ARANY
ÉNEKES ÉS HANGSZERES SZÓLISTÁK ORSZÁGOS MINŐSÍTÉSE
•Szucsán Sára- ARANY
•Tumpek Tímea – ARANY
19. ARANYPÁVA NÉPZENEI MINŐSÍTÉS KERETÉBEN
•Nyisztor Banda –KIVÁLÓ
•Paksi Bourdonosok – DICSÉRETES
•Szucsán Banda – KIVÁLÓ
•Szucsán Sára (ének)- KIVÁLÓ
•Tumpek Tímea- KIVÁLÓ
A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:
MAGYAR KÓRUSOK, ZENEKAROK ÉS NÉPZENEI EGYÜTTESEK SZÖVETSÉGE
„Cinegemadár” Tolna Megyei Népzenei Verseny
•Nyisztor Banda- ARANY
•Paksi Bourdonosok- ARANY
•Szucsán Banda - KIEMELT ARANY
•Szucsán Sára- ARANY
•Tumpek Tímea- ARANY
Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:
A Zene Világnapja
Ádventi hangverseny
PRO ARTIS napok /tavaszi fesztivál
Országos Suzuki Vonóstalálkozó
Hangszerbemutató hangverseny
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Növendék hangversenyek havonta
Óvodásoknak rendezett bemutatók

A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:
A város társadalmi és kulturális életében való aktív részvétel reklámfelületet nyújt az iskola számára. Nagyon fontos a
megjelenés a növendéklétszám megtartása, esetleges növelése érdekében. Az évek óta tartó tendencia miatt nem bízhatunk
növekedésben, de a stabilitás miatt minden lehetséges eszközt be kell vetnünk. Paks elsősorban talán sportváros. Az Atomerőmű
egyesületei számos olimpikont és világbajnokot adtak hazánknak. Ez természetesen csábító a jelen ifjúság számára is. A napi
iskolai terhek mellett nehéz külön elfoglaltságokra rávenni a gyermekeket Paks város azonban a kultúra mecénása is, ezért van
reményünk a jövőre nézve.
A beiskolázási projektünk részét képezik az óvodásoknak rendezett bemutatók. Általában évente három alkalommal hívjuk meg
az óvodás gyermekeket iskolánkba. Matiné műsor keretében december elején Mikulás, vagy Adventi műsorra, februárban pedig
farsangi illetve tavaszköszöntő koncertre. Ezek interaktív foglalkozások 4-4 turnusban, hogy a város minden óvodása
részesülhessen belőle.

Utolsó frissítés: 2018.10.18.

7. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-040119-0
kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-040119-0
kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-040119-0

Feladatellátási hely szintű adatok
001 - Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola (7030 Paks, Deák Ferenc utca 9.)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Zeneművészeti szakokra
Hagyományosan óvodából vesszük fel a gyermekeket képességvizsgálat után, akik két előképző évfolyamon kezdhetik meg
zenei tanulmányaikat. Iskolánk viszont mindenki számára nyitott, tanáraink, növendékeink az általános iskolai osztályokban is
népszerűsítik a hangszertanulást, így közvetlenül jelentkezhetnek a gyermekek a nekik megtetsző hangszeres szakra.
Az első két tanévben előképző évfolyamban tanítunk heti 2x45 perces csoportos foglalkozás keretében. Hangszeres
tanulmányok ideje heti 2x30 perc a tanóra, az ehhez kapcsolódó kötelező (szolfézs), vagy kötelezően választható tárgy heti 2x45
perc.
Táncművészeti ágra hasonlóan képességvizsgálat után kerülhetnek be a gyermekek.
Balett előkészítő gimnasztikát tanulnak, majd később klasszikus balett képzést kapnak.
Képző- és iparművészeti ágon a gyermekek kezdetben vizuális alapismereteket szerezhetnek, majd felmenő rendszerben tovább
fejleszthetik képességeiket a képzőművészeti technikákban.
Tánc- és képzőművészeti ágon heti 4x45, vagy 2x45 perc az előírt foglalkozási idő, kötelező vagy a kötelezően választható
tárgyakkal együtt.
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A beiratkozásra meghatározott idő:
Jelentkezés: április-május hónapokban az iskola által kihirdetett időpontban és helyen
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Osztályok száma:18
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:
ZENEMŰVÉSZETI ÁGON:
6-18 év közötti tanulók
Tanulmányi átlagFizetendő kerekítve/félév
4,5-5,0 között8 400 Ft
4,0-4,4 között10 100 Ft
3,5-3,9 között13 400 Ft
3,0-3,4 között16 800 Ft
2,0-2,9 között25 200 Ft
elégtelen33 500 Ft
18-22 év közötti tanulók
4,5-5,0 között 25 200 Ft
4,0-4,4 között28 500 Ft
3,5-3,9 között31 900 Ft
3,0-3,4 között33 500 Ft
2,0-2,9 között50 300 Ft
elégtelen67 100 Ft
TANDÍJAK MÉRTÉKE (6-18 év között, a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 36.§ (1) a) pontban meghatározott mértéket
meghaladó tanóra esetén)
4,5-5,0 között25 200 Ft
4,0-4,4 között33 500 Ft
3,5-3,9 között41 900 Ft
3,0-3,4 között50 300 Ft
2,0-2,9 között700 Ft
elégtelen67 100 Ft
TANDÍJAK MÉRTÉKE (6 év alatt, 18 év felett, a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy
további alkalommal történő megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll
tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a
huszonkettedik életévét betöltötte)
4,5-5,0 között33 500 Ft
4,0-4,4 között41 900 Ft
3,5-3,9 között50 300 Ft
3,0-3,4 között58 700 Ft
2,0-2,9 között67 100 Ft
elégtelen
83 900 Ft
SZOLFÉZS
6-18 év közötti tanulók
Tanulmányi átlagFizetendő kerekítve/félév
4,5-5,0 között5 200 Ft
4,0-4,4 között5 500 Ft
3,5-3,9 között5 900 Ft
3,0-3,4 között6 200 Ft
2,0-2,9 között6 600 Ft
elégtelen6 900 Ft
TÁNCMŰVÉSZETI ÁGON:
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6-18 év közötti tanulók
Tanulmányi átlagFizetendő kerekítve/félév
4,5-5,0 között6 600 Ft
4,0-4,4 között7 100 Ft
3,5-3,9 között7 500 Ft
3,0-3,4 között8 000 Ft
2,0-2,9 között8 400 Ft
elégtelen
8 900 Ft
18-22 év közötti tanulók
4,5-5,0 között6 600 Ft
4,0-4,4 között7 500 Ft
3,5-3,9 között8 400 Ft
3,0-3,4 között8 900 Ft
TANDÍJAK MÉRTÉKE (6-18 év között, a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 36.§ (1) a) pontban meghatározott mértéket
meghaladó tanóra esetén)
4,5-5,0 között6 600 Ft
4,0-4,4 között8 900 Ft
3,5-3,9 között11 100 Ft
3,0-3,4 között13 300 Ft
2,0-2,9 között15 500 Ft
elégtelen
17 700 Ft
TANDÍJAK MÉRTÉKE (6 év alatt, 18 év felett, a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy
további alkalommal történő megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll
tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a
huszonkettedik életévét betöltötte)
4,5-5,0 között8 900 Ft
4,0-4,4 között11 100 Ft
3,5-3,9 között13 300 Ft
3,0-3,4 között15 500 Ft
2,0-2,9 között17 700 Ft
elégtelen22 100 Ft
KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁGON
6-18 év közötti tanulók
Tanulmányi átlagFizetendő kerekítve/félév
4,5-5,0 között8 300 Ft
4,0-4,4 között8 900 Ft
3,5-3,9 között9 400 Ft
3,0-3,4 között10 000 Ft
2,0-2,9 között10 500 Ft
elégtelen
11 100 Ft
18-22 év közötti tanulók
4,5-5,0 között8 300 Ft
4,0-4,4 között9 400 Ft
3,5-3,9 között10 500 Ft
3,0-3,4 között11 100 Ft
2,0-2,9 között16 600 Ft
elégtelen
22 100 Ft
TANDÍJAK MÉRTÉKE (6-18 év között, a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 36.§ (1) a) pontban meghatározott mértéket
meghaladó tanóra esetén)
4,5-5,0 között8 300 Ft
4,0-4,4 között11 100 Ft
3,5-3,9 között13 800 Ft
3,0-3,4 között16 600 Ft
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2,0-2,9 között19 400 Ft
elégtelen22 100 Ft
TANDÍJAK MÉRTÉKE (6 év alatt, 18 év felett, a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy
további alkalommal történő megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll
tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a
huszonkettedik életévét betöltötte)
4,5-5,0 között11 100 Ft
4,0-4,4 között13 800 Ft
3,5-3,9 között16 600 Ft
3,0-3,4 között19 400 Ft
2,0-2,9 között22 100 Ft
elégtelen
27 700 Ft

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
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:
Hétköznapokon, 8:00-20:00
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
Az iskola kötelező rendezvényei:
2018. szeptember 28.A Zene Világnapja
2018. december 13.Ádventi hangverseny
2019. április 9-12.PRO ARTIS napok /tavaszi fesztivál
2019. április 12-13.Országos Suzuki Vonóstalálkozó
2019. május 1. hétHangszerbemutató hangverseny

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

Utolsó frissítés: 2018.10.18.

2. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma:
Két év előképző, hat alapfokú és négy továbbképző évfolyam.
Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való
részvétel:
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országos
1 arany, 1 második helyezés
nemzetközi1 második helyezés
MAGYAR KÓRUSOK, ZENEKAROK ÉS NÉPZENEI EGYÜTTESEK SZÖVETSÉGE
NÉPZENEI EGYÜTTESEK ORSZÁGOS MINÖSÍTÉSE
•Nyisztor Banda- ARANY
•Paks Bourdonosok- ARANY
•Szucsán Banda- ARANY
ÉNEKES ÉS HANGSZERES SZÓLISTÁK ORSZÁGOS MINŐSÍTÉSE
•Szucsán Sára- ARANY
•Tumpek Tímea – ARANY
19. ARANYPÁVA NÉPZENEI MINŐSÍTÉS KERETÉBEN
•Nyisztor Banda –KIVÁLÓ
•Paksi Bourdonosok – DICSÉRETES
•Szucsán Banda – KIVÁLÓ
•Szucsán Sára (ének)- KIVÁLÓ
•Tumpek Tímea- KIVÁLÓ
A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:
MAGYAR KÓRUSOK, ZENEKAROK ÉS NÉPZENEI EGYÜTTESEK SZÖVETSÉGE
„Cinegemadár” Tolna Megyei Népzenei Verseny
•Nyisztor Banda- ARANY
•Paksi Bourdonosok- ARANY
•Szucsán Banda - KIEMELT ARANY
•Szucsán Sára- ARANY
•Tumpek Tímea- ARANY
Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:
A Zene Világnapja
Ádventi hangverseny
PRO ARTIS napok /tavaszi fesztivál
Országos Suzuki Vonóstalálkozó
Hangszerbemutató hangverseny
Növendék hangversenyek havonta
Óvodásoknak rendezett bemutatók
A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:
A város társadalmi és kulturális életében való aktív részvétel reklámfelületet nyújt az iskola számára. Nagyon fontos a
megjelenés a növendéklétszám megtartása, esetleges növelése érdekében. Az évek óta tartó tendencia miatt nem bízhatunk
növekedésben, de a stabilitás miatt minden lehetséges eszközt be kell vetnünk. Paks elsősorban talán sportváros. Az Atomerőmű
egyesületei számos olimpikont és világbajnokot adtak hazánknak. Ez természetesen csábító a jelen ifjúság számára is. A napi
iskolai terhek mellett nehéz külön elfoglaltságokra rávenni a gyermekeket Paks város azonban a kultúra mecénása is, ezért van
reményünk a jövőre nézve.
A beiskolázási projektünk részét képezik az óvodásoknak rendezett bemutatók. Általában évente három alkalommal hívjuk meg
az óvodás gyermekeket iskolánkba. Matiné műsor keretében december elején Mikulás, vagy Adventi műsorra, februárban pedig
farsangi illetve tavaszköszöntő koncertre. Ezek interaktív foglalkozások 4-4 turnusban, hogy a város minden óvodása
részesülhessen belőle.
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Utolsó frissítés: 2018.10.18.

3. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-040119-1040119001
kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-040119-1040119001
kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-040119-1040119001

002 - PRO ARTIS Alapfokú Művészeti Iskola, Bölcskei Telephelye (7025 Bölcske, Paksi utca 18.)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Zeneművészeti szakokra
Hagyományosan óvodából vesszük fel a gyermekeket képességvizsgálat után, akik két előképző évfolyamon kezdhetik meg
zenei tanulmányaikat. Iskolánk viszont mindenki számára nyitott, tanáraink, növendékeink az általános iskolai osztályokban is
népszerűsítik a hangszertanulást, így közvetlenül jelentkezhetnek a gyermekek a nekik megtetsző hangszeres szakra.
Az első két tanévben előképző évfolyamban tanítunk heti 2x45 perces csoportos foglalkozás keretében. Hangszeres
tanulmányok ideje heti 2x30 perc a tanóra, az ehhez kapcsolódó kötelező (szolfézs), vagy kötelezően választható tárgy heti 2x45
perc.
A beiratkozásra meghatározott idő:
Jelentkezés: április-május hónapokban az iskola által kihirdetett időpontban és helyen
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Osztályok száma: 1
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:
ZENEMŰVÉSZETI ÁGON:
6-18 év közötti tanulók
Tanulmányi átlagFizetendő kerekítve/félév
4,5-5,0 között8 400 Ft
4,0-4,4 között10 100 Ft
3,5-3,9 között13 400 Ft
3,0-3,4 között16 800 Ft
2,0-2,9 között25 200 Ft
elégtelen33 500 Ft
18-22 év közötti tanulók
4,5-5,0 között 25 200 Ft
4,0-4,4 között28 500 Ft
3,5-3,9 között31 900 Ft
3,0-3,4 között33 500 Ft
2,0-2,9 között50 300 Ft
elégtelen67 100 Ft
TANDÍJAK MÉRTÉKE (6-18 év között, a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 36.§ (1) a) pontban meghatározott mértéket
meghaladó tanóra esetén)
4,5-5,0 között25 200 Ft
4,0-4,4 között33 500 Ft
3,5-3,9 között41 900 Ft
3,0-3,4 között50 300 Ft
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2,0-2,9 között700 Ft
elégtelen67 100 Ft
TANDÍJAK MÉRTÉKE (6 év alatt, 18 év felett, a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy
további alkalommal történő megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll
tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a
huszonkettedik életévét betöltötte)
4,5-5,0 között33 500 Ft
4,0-4,4 között41 900 Ft
3,5-3,9 között50 300 Ft
3,0-3,4 között58 700 Ft
2,0-2,9 között67 100 Ft
elégtelen
83 900 Ft
SZOLFÉZS
6-18 év közötti tanulók
Tanulmányi átlagFizetendő kerekítve/félév
4,5-5,0 között5 200 Ft
4,0-4,4 között5 500 Ft
3,5-3,9 között5 900 Ft
3,0-3,4 között6 200 Ft
2,0-2,9 között6 600 Ft
elégtelen6 900 Ft
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
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:
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
-

Utolsó frissítés: 2018.10.18.

2. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma:
Két év előképző, hat alapfokú és négy továbbképző évfolyam.
Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való
részvétel:
A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:
Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:
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Hangszerbemutató hangverseny
A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:
Aktív szerepet vállalunk a kulturális életben. A helyi önkormányzattal, kulturális közösségekkel közös projekteket hozunk létre.

Utolsó frissítés: 2018.10.18.

3. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-040119-1040119002
kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-040119-1040119002
kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-040119-1040119002

004 - PRO ARTIS Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Nagydorogi telephelye (7044 Nagydorog,
Kossuth Lajos utca 67.)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Zeneművészeti szakokra
Hagyományosan óvodából vesszük fel a gyermekeket képességvizsgálat után, akik két előképző évfolyamon kezdhetik meg
zenei tanulmányaikat. Iskolánk viszont mindenki számára nyitott, tanáraink, növendékeink az általános iskolai osztályokban is
népszerűsítik a hangszertanulást, így közvetlenül jelentkezhetnek a gyermekek a nekik megtetsző hangszeres szakra.
Az első két tanévben előképző évfolyamban tanítunk heti 2x45 perces csoportos foglalkozás keretében. Hangszeres
tanulmányok ideje heti 2x30 perc a tanóra, az ehhez kapcsolódó kötelező (szolfézs), vagy kötelezően választható tárgy heti 2x45
perc.
A beiratkozásra meghatározott idő:
Jelentkezés: április-május hónapokban az iskola által kihirdetett időpontban és helyen
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Osztályok száma: 2
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:
ZENEMŰVÉSZETI ÁGON:
6-18 év közötti tanulók
Tanulmányi átlagFizetendő kerekítve/félév
4,5-5,0 között8 400 Ft
4,0-4,4 között10 100 Ft
3,5-3,9 között13 400 Ft
3,0-3,4 között16 800 Ft
2,0-2,9 között25 200 Ft
elégtelen33 500 Ft
18-22 év közötti tanulók
4,5-5,0 között 25 200 Ft
4,0-4,4 között28 500 Ft
3,5-3,9 között31 900 Ft
3,0-3,4 között33 500 Ft
2,0-2,9 között50 300 Ft
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elégtelen67 100 Ft
TANDÍJAK MÉRTÉKE (6-18 év között, a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 36.§ (1) a) pontban meghatározott mértéket
meghaladó tanóra esetén)
4,5-5,0 között25 200 Ft
4,0-4,4 között33 500 Ft
3,5-3,9 között41 900 Ft
3,0-3,4 között50 300 Ft
2,0-2,9 között700 Ft
elégtelen67 100 Ft
TANDÍJAK MÉRTÉKE (6 év alatt, 18 év felett, a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy
további alkalommal történő megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll
tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a
huszonkettedik életévét betöltötte)
4,5-5,0 között33 500 Ft
4,0-4,4 között41 900 Ft
3,5-3,9 között50 300 Ft
3,0-3,4 között58 700 Ft
2,0-2,9 között67 100 Ft
elégtelen
83 900 Ft
SZOLFÉZS
6-18 év közötti tanulók
Tanulmányi átlagFizetendő kerekítve/félév
4,5-5,0 között5 200 Ft
4,0-4,4 között5 500 Ft
3,5-3,9 között5 900 Ft
3,0-3,4 között6 200 Ft
2,0-2,9 között6 600 Ft
elégtelen6 900 Ft
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
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:
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
-

Utolsó frissítés: 2018.10.18.

2. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma:
Két év előképző, hat alapfokú és négy továbbképző évfolyam.
Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való
részvétel:
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A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:
Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:
Hangszerbemutató hangverseny
A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:
Aktív szerepet vállalunk a kulturális életben. A helyi önkormányzattal, kulturális közösségekkel közös projekteket hozunk létre.

Utolsó frissítés: 2018.10.18.

3. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-040119-1040119004
kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-040119-1040119004
kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-040119-1040119004

007 - Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola Madocsai Telephelye (7026 Madocsa, Kossuth Lajos utca
2.)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Zeneművészeti szakokra
Hagyományosan óvodából vesszük fel a gyermekeket képességvizsgálat után, akik két előképző évfolyamon kezdhetik meg
zenei tanulmányaikat. Iskolánk viszont mindenki számára nyitott, tanáraink, növendékeink az általános iskolai osztályokban is
népszerűsítik a hangszertanulást, így közvetlenül jelentkezhetnek a gyermekek a nekik megtetsző hangszeres szakra.
Az első két tanévben előképző évfolyamban tanítunk heti 2x45 perces csoportos foglalkozás keretében. Hangszeres
tanulmányok ideje heti 2x30 perc a tanóra, az ehhez kapcsolódó kötelező (szolfézs), vagy kötelezően választható tárgy heti 2x45
perc.
A beiratkozásra meghatározott idő:
Jelentkezés: április-május hónapokban az iskola által kihirdetett időpontban és helyen
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Osztályok száma: 1
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:
ZENEMŰVÉSZETI ÁGON:
6-18 év közötti tanulók
Tanulmányi átlagFizetendő kerekítve/félév
4,5-5,0 között8 400 Ft
4,0-4,4 között10 100 Ft
3,5-3,9 között13 400 Ft
3,0-3,4 között16 800 Ft
2,0-2,9 között25 200 Ft
elégtelen33 500 Ft
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18-22 év közötti tanulók
4,5-5,0 között 25 200 Ft
4,0-4,4 között28 500 Ft
3,5-3,9 között31 900 Ft
3,0-3,4 között33 500 Ft
2,0-2,9 között50 300 Ft
elégtelen67 100 Ft
TANDÍJAK MÉRTÉKE (6-18 év között, a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 36.§ (1) a) pontban meghatározott mértéket
meghaladó tanóra esetén)
4,5-5,0 között25 200 Ft
4,0-4,4 között33 500 Ft
3,5-3,9 között41 900 Ft
3,0-3,4 között50 300 Ft
2,0-2,9 között700 Ft
elégtelen67 100 Ft
TANDÍJAK MÉRTÉKE (6 év alatt, 18 év felett, a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy
további alkalommal történő megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll
tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a
huszonkettedik életévét betöltötte)
4,5-5,0 között33 500 Ft
4,0-4,4 között41 900 Ft
3,5-3,9 között50 300 Ft
3,0-3,4 között58 700 Ft
2,0-2,9 között67 100 Ft
elégtelen
83 900 Ft
SZOLFÉZS
6-18 év közötti tanulók
Tanulmányi átlagFizetendő kerekítve/félév
4,5-5,0 között5 200 Ft
4,0-4,4 között5 500 Ft
3,5-3,9 között5 900 Ft
3,0-3,4 között6 200 Ft
2,0-2,9 között6 600 Ft
elégtelen6 900 Ft
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
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:
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
-

Utolsó frissítés: 2018.10.18.
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2. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma:
Két év előképző, hat alapfokú és négy továbbképző évfolyam.
Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való
részvétel:
A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:
Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:
Hangszerbemutató hangverseny
A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:
Aktív szerepet vállalunk a kulturális életben. A helyi önkormányzattal, kulturális közösségekkel közös projekteket hozunk létre.

Utolsó frissítés: 2018.10.18.

3. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-040119-1999999257
kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-040119-1999999257
kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-040119-1999999257

A közzétételi lista letöltésének dátuma:
2018. október 18.
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