
 

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:

-alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

-alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

-alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

 

2. Fenntartó adatai 

 

3. Az intézmény működő feladatellátási helyei 
 

001 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola (1033 Budapest III. kerület, Harrer Pál utca 7.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

 

002 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Vörösvári út 93.szám alatti Telephelye (1033 Budapest III.

kerület, Vörösvári út 93.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

039626
Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola
1033 Budapest III. kerület, Harrer Pál utca 7.

OM azonosító: 039626
Intézmény neve: Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola
Székhely címe: 1033 Budapest III. kerület, Harrer Pál utca 7.
Székhelyének megyéje: Budapest
Intézményvezető neve: Pápista Andrea
Telefonszáma: 3888569
E-mail címe: andrea.papista@gmail.com

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2022. 10. 26.

Fenntartó: Észak-Budapesti Tankerületi Központ
Fenntartó címe: 1033 Budapest III. kerület, Fő tér 1.
Fenntartó típusa: tankerületi központ
Képviselő neve: Tamás Ilona Zsuzsanna
Telefonszáma: +36 (1) 437-8868
E-mail címe: ilona.tamas@kk.gov.hu
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004 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Kerék utca 18-20. szám alatti Telephelye (1035 Budapest III.

kerület, Kerék utca 18-20.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

 

005 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Gyógyszergyár utca 22-24. szám alatti Telephelye (1037

Budapest III. kerület, Gyógyszergyár utca 22-24.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

 

008 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Arató Emil tér 1. szám alatti Telephelye (1031 Budapest III.

kerület, Arató Emil tér 1.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

 

009 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Medgyessy Ferenc utca 2-4. szám alatti Telephelye (1039

Budapest III. kerület, Medgyessy Ferenc utca 2-4.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

 

011 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Szérűskert utca 40. szám alatti Telephelye (1033 Budapest III.

kerület, Szérűskert utca 40.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

 

012 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Fényes Adolf utca 10. szám alatti Telephelye (1036 Budapest

III. kerület, Fényes Adolf utca 10.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon

 

013 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Templom utca 5. szám alatti Telephelye (1038 Budapest III.

kerület, Templom utca 5.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

 

015 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Váradi utca 15/b. szám alatti Telephelye (1035 Budapest III.

kerület, Váradi utca 15/b.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

 

019 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Bárczi Géza utca 2. szám alatti Telephelye (1039 Budapest III.

kerület, Bárczi Géza utca 2.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon
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020 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Keve utca 41. szám alatti Telephelye (1031 Budapest III.

kerület, Keve utca 41.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

 

022 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Dózsa György utca 42. szám alatti Telephelye (1038 Budapest

III. kerület, Dózsa György utca 42.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

 

028 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Fodros utca 38-40. szám alatti Telephelye (1039 Budapest III.

kerület, Fodros utca 38-40.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

 

032 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Zápor utca 90. szám alatti Telephelye (1032 Budapest III.

kerület, Zápor utca 90.)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

 

034 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Pais Dezső utca 1-3 szám alatti telephelye (1038 Budapest III.

kerület, Pais Dezső utca 1-3)

Ellátott feladatok:

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

 

4. Intézmény statisztikai adatai 

 

Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint
2021-es statisztikai adatok alapján

Összes
feladatel

látási
helyek
száma

Gyermekek, tanulók nyitólétszáma Fő munkaviszony
keretében

pedagógus, oktató
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,
szakkép
zésben

felnőttké
pzési

jogviszo
nyban

résztvev
ők

Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Általános iskola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Szakképző iskola
(kifutó
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

Technikum,
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)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0
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Pedagógusok, oktatók számának nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként - összesítő táblázat
2021-es statisztikai adatok alapján

Alapfokú
művészetoktatás

16 1331 644 0 0 68 52 0 0 92 0,00 4 3

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

Kiegészítő
nemzetiségi
nyelvoktatás

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

Kiegészítő
nemzetiségi óvodai
nevelés

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,
technikum 9-13. évfolyamán,

szakképző iskola 9-11.
évfolyamán

Technikum,
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

és
kiegés

zítő
nemze
tiségi

óvodai
nevelé

s
feladat

nál

Fejlesz
tő

nevelé
s-

oktatás
ban

Összes
en

(o01+
…+o0
4+o06
+…+o

13)

Részmunkaidősból
vagy óraadóból,

megbízási
szerződésesből a teljes

munkaidő

közismereti
tárgyat tanít

szakmai
elméleti

szakm
ai

gyakor
lati,

szakirá
nyú

oktatás

elméle
ti

gyakor
lati,

szakirá
nyú

oktatás

10 %-
a alatti

10-50
%-a

közötti

50 %-
a

feletti

összes
en

ebből
kifutó
szakkö
zépisk

ola/
techni
kum
két

éves
érettsé

gire
felkész
ítő évf.

tárgyat tárgyat

tanít tanít foglalkoztatott munkaidőben
foglalkozatott

Teljes
munkaidős

0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 53 0 0 0

ebből nő 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 40 0 0 0

Részmunkaid
ős

0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0

ebből nő 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0

Óraadó,
megbízási
szerződés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0

ebből nő 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0
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Fő munkaviszony keretében, pedagógus-munkakörben, oktató munkakörben alkalmazott pedagógusok

számának nyitóállománya pedagógus képesítés és munkakör szerint (fő) - összesítő táblázat
2021-es statisztikai adatok alapján

 

Köznevelési alapfeladatellátásban nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók

létszáma, nyitóadatok - összesítő táblázat
2021-es statisztikai adatok alapján

Összesen
(s01+s03+s05
)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 75 0 0 0

ebből nő
(s02+s04+s06
)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 57 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

Oktat
ó

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 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Általános
iskolai tanár

Tanító

Tanító,
speciális
képesítéssel

Gyógypedag
ógus

Felsőfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

Középfokú
végzettségű
óvodapedagó
gus

Szakoktató

Pedagógus
képesítéssel
rendelkező,
egyéb
felsőfokú
végzettségű

1 2 0 0 0 0 59 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 63

Jogszabály
alapján pedagógus
képesítést nem
igénylő

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Összesen
(s01+s02+…+s12
)

1 2 0 0 0 0 64 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 68

Teljes munkaidős Részmunkaidős Teljes és részmunkaidős
összesen

Megbízásos jogviszony
(megbízási szerződés)

Összesen ebből nő Összesen ebből nő Összesen
(o01+o03)

ebből nő
(o02+o04)

Összesen ebből nő

Összesen (s02+s03+…+s21) 3 2 1 1 4 3 1 0

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

2 2 0 0 2 2 0 0

Dajka

Gondozónő és takarító

Laboráns

Pedagógiai asszisztens 0 0 0 0 0 0 1 0
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Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=039626

 

Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 
 

001 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=039626&th=001
 

002 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Vörösvári út 93.szám alatti Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=039626&th=002
 

004 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Kerék utca 18-20. szám alatti Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=039626&th=004
 

005 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Gyógyszergyár utca 22-24. szám alatti Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=039626&th=005
 

008 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Arató Emil tér 1. szám alatti Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=039626&th=008
 

009 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Medgyessy Ferenc utca 2-4. szám alatti Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=039626&th=009
 

011 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Szérűskert utca 40. szám alatti Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=039626&th=011
 

012 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Fényes Adolf utca 10. szám alatti Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=039626&th=012
 

013 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Templom utca 5. szám alatti Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=039626&th=013
 

015 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Váradi utca 15/b. szám alatti Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=039626&th=015
 

019 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Bárczi Géza utca 2. szám alatti Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=039626&th=019

Gyógypedagógiai asszisztens

Könyvtáros

Szakorvos

Gyermek- és ifjúságvédelmi
felügyelő

Szabadidő-szervező

Pszichopedagógus

Műszaki vezető

Jelmez és viselet-táros

Ápoló

Hangszerkarbantartó 1 0 1 1 2 1 0 0

Úszómester

Rendszergazda

Pedagógiai felügyelő

Gyermek- és ifjúságvédelmi
felelős

Szociális munkás

Gyógytornász
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020 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Keve utca 41. szám alatti Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=039626&th=020
 

022 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Dózsa György utca 42. szám alatti Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=039626&th=022
 

028 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Fodros utca 38-40. szám alatti Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=039626&th=028
 

032 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Zápor utca 90. szám alatti Telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=039626&th=032
 

034 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Pais Dezső utca 1-3 szám alatti telephelye

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=039626&th=034

 

5. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

Felvételi meghallgatások: 2023.május 2.-3.-4.-5.

 

A felvételi készségfelmérő meghallgatásokon vizsgáljuk a jelentkező hallását , ritmusérzékét, és az adott hangszerre való

alkalmasságát. A hangszeres tanulmányok megkezdéséhez egy év szolfézs előképző elvégzése, 10 éves kor felett ezen tananyag

ismerete előfeltétel.

 

Részletes információ: áprilistól a www.aeliasabina.hu honlapon lesz megtekinthető.
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

2023, május 22-26.
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

Maximálisan engedélyezett létszám: 1800 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 díjak mértéke az linkre kattintva elérhető:

 

https://aeliasabina.hu/as/images/Dokumentumok/Teritesidijak.pdf

 

Térítési díj kedvezmény és mentesség.

A gyermeket, tanulót, illetve kollégiumi szolgáltatást igénybe vevőt szociális helyzete alapján térítési díj-, illetve

tandíjkedvezmény illeti meg, melynek díjalap számítását a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj adja. a jogosultságot

jövedelemigazolással kell igazolni.Díjkedvezmény iránti kérelmet tanévenként egy alkalommal az intézmény vezetőjének kell

benyújtani, legkésőbb minden év szeptember 20.napjáig.A díjkedvezmény iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti formában kell

benyújtani és csatolni kell hozzá a beadást megelőző három havi nettó jövedelemről és egyéb jövedelmekről szóló igazolást.

 

Éves egy tanulóra eső díj:28500	

Kedvezmények mértéke:			

NETTÓ KERESET/FŐ		FIZETENDŐ	KEDVEZMÉNY

-TÓL	      -IG		

0,0	        38475,0	                  10%	       90%

38476,0	39900,0	                  20%	       80%

39901,0	42750,0	                  30%	       70%

42751,0	45600,0	                  40%	       60%
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45601,0	48450,0	                  50%	       50%

48451,0	51300,0	                  60%	       40%

51301,0	54150,0	                  70%	       30%

54151,0	57000,0	                  80%	       20%

57001,0	59850,0	                  90%	       10%

 

A Köznevelési tv. 16. § (3) bekezdése szerint minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű

tanuló, a testi, érzékszervi (látási, hallási), középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, valamin SNI-s, továbbá az autista tanuló

részére az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel.

 

 

		

 
 

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:

Hétfő-csütörtök:9:00-16:00

Péntek. 9:00-14.00
 

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

A linkre kattinva elérhető az intézmény táblázatos munkaterve, mely minden fontos eseményt tartalmaz.

 

http://www.aeliasabina.hu/as/images/Dokumentumok/Munkaterv.pdf
 

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

Az intézményi pedagógiai szakmai ellenőrzés ütemezése 2022/23 tanév I.félév. Ezt megelőzően még nem történt tanfelügyeleti

ellenőrzés. Intézményvezető tanfelügyeleti ellenőrzése 2019 / 20 tanévben megvalósult.

EREDMÉNY:

Név:

Pápista Andrea

Folyamatazonosító:

TYU0V9ZI1TAE8SAM

Oktatási azonosító:

72279013753

Eredmény rögzítésének dátuma:

2019.11.30.

 

Területek értékelése

1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása

-

Kiemelkedő tevékenységek

•	A tehetséggondozást kiemelten kezeli, vezetésével az intézményben számos bevált szakmai program támogatja a kiemelt

figyelmet igénylő tanulók fejlődését. Irányításával a fejlesztő célú értékelés beépül a pedagógiai kultúrába. A nevelési-oktatási

célok elérése érdekében az intézményen belüli szakmai együttműködést szorgalmazza, személyiségével példát mutat ezen a

téren is.

Fejleszthető tevékenységek

•	A pedagógusok tervezési dokumentumainak részletesebb kidolgoztatása, tökéletesítése.

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása

-
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Kiemelkedő tevékenységek

•	Lényegre törően, konkrétan képes a változások szükségességét, a fejlesztésre szoruló területeket és irányokat meghatározni. A

fejlesztési folyamat sikerességét garantálja az elemzésekre, mérésekre, szakmai tapasztalatokra épülő, átgondolt, reális tervezési

és megvalósítási folyamat, melyet a vezető irányít, kontrollál. A változások szükségességét a pozitív aspektus előtérbe

helyezésével, időben és finomra hangolt kommunikációval képes elfogadtatni és a fejlesztési folyamatban a kollégák

együttműködését ösztönözni.

Fejleszthető tevékenységek

•	Nincs.

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása

-

Kiemelkedő tevékenységek

•	A vezetői programjában kitűzött célok megvalósításában elkötelezett, tudatos. Lépésről lépésre, következetesen, a

hagyományokat megőrizve és továbbfejlesztve valósítja meg vállalásait. Vezetői munkájában számít a vezetőtársak, kollégák

véleményére, tapasztalatára. Hiteles és etikus magatartást tanúsít.

Fejleszthető tevékenységek

•	Az önértékelési folyamatok és egyéb, az informatikai felület használatával kapcsolatos elektronikus felületkezelési problémák,

nehézségek hatékony kezelése.

4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása

-

Kiemelkedő tevékenységek

•	A pedagógusok értékelésében a vezetés a fejlesztő szemléletet érvényesíti, az egyének erősségeire fókuszál. Kezdeményezi,

ösztönzi az intézményen belüli együttműködéseket, a tudásmegosztás különböző formáit. Személyes kapcsolatot tart az

intézmény teljes munkatársi körével, odafigyel a problémáikra. Őszinte, jobbító szándékú kommunikációt képvisel és vár el.

Fejleszthető tevékenységek

•	Nincs.

5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása

-

Kiemelkedő tevékenységek

•	Az intézmény partnereivel való kapcsolattartás folyamatában konstruktív, harmonikus, konszenzusra törekvő attitűdöt képvisel.

Az érintettek tájékoztatására többféle kommunikációs csatornát működtet. Az intézményi működés nyilvánossága, az intézmény

pozitív arculata megvalósul.

Fejleszthető tevékenységek

•	Nincs.

 

Elvárások értékelése

1.1. Részt vesz az intézmény pedagógiai programjában megjelenő nevelési-oktatási alapelvek, célok és feladatok

meghatározásában.

Megjegyzés

•	A pedagógiai programban megjelenő nevelési-oktatási alapelvek, célok, feladatok meghatározása a dokumentum

megalkotásakor megtörtént. A vezetői pályázatban megjelölt pedagógiai-szakmai célok ezzel összhangban állnak. Az iskolában

a tanszakonkénti munka a tanszakvezetők közvetlen szakmai irányításával az intézményi alapdokumentumok és a törvényileg

szabályozott tantervek alapján folyik. (Vezetői pályázat, PP, munkatervek, beszámolók)

1.2. Együttműködik munkatársaival, és példát mutat annak érdekében, hogy az intézmény elérje a tanulási eredményekre

vonatkozó deklarált céljait.

Megjegyzés

•	Az intézményvezető jelenléte meghatározó az intézményben. Az óralátogatások, koncertek, vizsgák után a szakmai munkát

támogató, személyes megbeszélést, értékelést tart. A vezetőtársakkal szoros az együttműködés. (Beszámolók, tantestületi

értekezletek jegyzőkönyvei)

1.3. A tanulói kulcskompetenciák fejlesztésére, a tanulói eredmények javítására összpontosító nevelő–oktató munkát vár el.

Megjegyzés

•	A pedagógiai folyamatban nagy hangsúlyt helyez a tanulási folyamatok tervezésére, a tanszakonként kidolgozott, egységes

vizsgakövetelmények betartatására, az osztályozás szempontjainak következetes alkalmazására, a partnerek felé időben történő

kommunikálására. (Beszámoló 2017/18, 2018/19)
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1.4. Az intézményi működést befolyásoló azonosított, összegyűjtött, értelmezett mérési adatokat, eredményeket felhasználja a

stratégiai dokumentumok elkészítésében, az intézmény jelenlegi és jövőbeli helyzetének megítélésében, különösen a tanulás és

tanítás szervezésében és irányításában.

Megjegyzés

•	Az iskolavezetés a mérési adatok, eredmények elemzése alapján jelöli ki az intézményi célokat, tervezi a következő tanév

feladatait, eseményeit. A vezető tudatosan, reálisan tervez. Az előző évhez képest egyet lép előre. Eredményesen. (Beszámolók,

interjúk)

1.5. A kollégákkal megosztja a tanulási eredményességről szóló információkat, a központi mérési eredményeket elemzi, és

levonja a szükséges szakmai tanulságokat.

Megjegyzés

•	A tantestületi értekezletek hangsúlyos részét képezi az adott félév/tanév szakmai munkájának elemzése, tanulmányi

eredményeinek megosztása, értékelése. Észrevételeit mindig a pozitívumok kiemelésével teszi meg -- ez egyik vezetői alapelve-

-, emellett határozottan megfogalmazza elvárásait is. (Beszámolók)

1.6. Beszámolót kér a tanulói teljesítmények folyamatos mérésén alapuló egyéni teljesítmények összehasonlításáról,

változásáról és elvárja, hogy a tapasztalatokat felhasználják a tanuló fejlesztése érdekében.

Megjegyzés

•	A pedagógusok féléves reflexiói képezik a tanszakvezetői beszámolók alapját, az intézmény éves beszámolójának gerincét a

három művészeti ág tanszak-munkaközösség-vezetői beszámolók adják. A beszámolókban a visszajelzések változtatás

generálhatnak és előrelépést eredményezhetnek.

1.7. Irányításával az intézményben kialakítják a tanulók értékelésének közös alapelveit és követelményeit, melyekben

hangsúlyosan megjelenik a fejlesztő jelleg.

Megjegyzés

•	A tanulói értékelés alapelvei, követelményei, folyamatai az intézményi szabályzó dokumentumokban kidolgozottak. A közös

alapelvek mentén minden pedagógus felé elvárás ezek betartása, betartatása. Felelősei a tanszakvezetők, a betartatás ellenőrzése

az intézményvezető és helyettesei jogköre. (Beszámoló 2018/19)

1.8. Irányításával az intézményben a fejlesztő célú visszajelzés beépül a pedagógiai kultúrába.

Megjegyzés

•	Ennek mutatói többek között a vezetői koncertlátogatások tapasztalatai. A félévihez képest, az év végi koncerteken pozitív

változást tapasztal a hangversenyek formai, színpadképi stb. vonatkozásában. (Beszámoló 2018/19)

1.9. A jogszabályi lehetőségeken belül a helyi tantervet a kerettantervre alapozva az intézmény sajátosságaihoz igazítja.

Megjegyzés

•	A helyi tanterv kidolgozása az intézményi adottságok, sajátosságok figyelembe vételével történt. (dokumentumelemzés)

1.10. Irányítja a tanmenetek kidolgozását és összehangolását annak érdekében, hogy azok lehetővé tegyék a helyi tanterv

követelményeinek teljesítését valamennyi tanuló számára.

Megjegyzés

•	A tervezési folyamat fontosságát minden vezetői értékelésében hangsúlyozza és szorgalmazza. Az átgondolt tervezés

tökéletesítését célként jelöli meg.

1.11. Irányítja a differenciáló, az egyéni tanulási utak kialakítását célzó tanulástámogató eljárásokat, a hatékony tanulói egyéni

fejlesztést.

Megjegyzés

•	Az egyéni bánásmód, az elvárás rendszer személyre szabott kialakítása elengedhetetlen. A látogatott órákon általánosan

megállapítható ennek jelenléte. (Beszámoló 2017/18)

1.12. Gondoskodik róla, hogy a kiemelt figyelmet igénylő tanulók (tehetséggondozást, illetve felzárkóztatást igénylők) speciális

támogatást kapjanak.

Megjegyzés

•	A tehetség kibontakoztatása kiemelt vezetői és intézményi cél, melyet számos bevált szakmai program, jógyakorlat támogat:

tehetségfórum program, tk. osztályok koncertszerű meghallgatása, versenyek előtti "munkakoncertek", szolfézs nyílt órák,

kiemelt tehetségű és pályára készülő növendékek emelt szintű oktatása B tagozaton emelt óraszámban, versenyeken,

fesztiválokon szereplés biztosítása. (B.17/18)

1.13. Nyilvántartja a korai intézményelhagyás kockázatának kitett tanulókat, és aktív irányítói magatartást tanúsít a

lemorzsolódás megelőzése érdekében.

Megjegyzés

•	A beiratkozás, évhalasztás, osztályfolytatás feltételei intézményileg szabályozottak. Betartatásában a vezető elve a
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következetesség. Határozott kommunikációval képviseli az érintettek érdekeit. (Vezetői interjú)

2.1. A jövőkép megfogalmazása során figyelembe veszi az intézmény külső és belső környezetét, a folyamatban lévő és várható

változásokat.

Megjegyzés

•	Az intézmény vezetője a jövőkép megfogalmazása során, a rendelkezésre álló erőforrások, a külső és belső környezet adta

lehetőségekre épít. A hagyományok megtartását és továbbvitelét fontosnak tartja. Célként fogalmazza meg az összművészeti

jelleg erősítését. A munkatársak, partnerek, a fenntartó elégedett az intézmény vezetésével.( vezetői prog. P.P., interjúk)

2.2. Szervezi és irányítja az intézmény jövőképének, értékrendjének, pedagógiai és nevelési elveinek megismerését és tanulási-

tanítási folyamatokba épülését.

Megjegyzés

•	Vezetőként tekint a mindennapi történésekre, nyitott szemmel nyitott szívvel látja a világot, ötleteket merít a továbblépéshez.A

megfogalmazott jövőkép szellemiségének megfelelően irányítja a folyamatokat.(vezetői pályázat, munkatervek, beszámolók,

interjúk)

2.3. Az intézményi jövőkép, és a pedagógiai program alapelvei, célrendszere a vezetői pályázatában megfogalmazott jövőképpel

fejlesztő összhangban vannak.

Megjegyzés

•	Teljesen koherens.(stratégiai dokumentumok, vezetői program)

2.4. Figyelemmel kíséri az aktuális külső és belső változásokat, konstruktívan reagál rájuk, ismeri a változtatások

szükségességének okait.

Megjegyzés

•	A változások szükségességét és okait időben kommunikálja a tantestület felé, előtérbe helyezi azok pozitív aspektusát. (Pl.

közösségfejlesztési feladat, elektronikus napló) (Interjúk, beszámolók)

2.5. A változtatást, annak szükségességét és folyamatát, valamint a kockázatokat és azok elkerülési módját megosztja

kollégáival, a felmerülő kérdésekre választ ad.

Megjegyzés

•	Feladatként jelöli meg az alábbiakat: az IKT eszközök egyre szélesebb körű alkalmazását segíteni, elektronikus napló

elindítása. Jó példával elől járva, a tapasztalatok átadásával szeretné az adódó nehézségeket áthidalni. (Beszámoló 2017/18)

2.6. Képes a változtatás folyamatát hatékonyan megtervezni, értékelni és végrehajtani.

Megjegyzés

•	A dokumentumelemzés és az interjúk során elhangzottak ezt alátámasztják, igazolják.

2.7. Folyamatosan nyomon követi a célok megvalósulását.

Megjegyzés

•	A dokumentumelemzés és az interjúk során elhangzottak ezt alátámasztják, igazolják.

2.8. Rendszeresen meghatározza az intézmény erősségeit és gyengeségeit (a fejlesztési területeket), ehhez felhasználja a belső és

a külső intézményértékelés eredményét.

Megjegyzés

•	A dokumentumelemzés és az interjúk során elhangzottak ezt alátámasztják, igazolják. Az év végi beszámoló ezen elvárások

alapján készül. A tervezés-megvalósítás folyamatában a minőségirányítási alapelvek, a PDCA ciklus irányadó.

2.9. Irányítja az intézmény hosszú és rövid távú terveinek lebontását és összehangolását, biztosítja azok megvalósítását,

értékelését, továbbfejlesztését.

Megjegyzés

•	Az év eleji nevelőtestületi, tanszakvezetői értekezleteken közösen kialakított, elkészített munkatervben rögzítik az adott tanév

feladatait. (jegyzőkönyvek)

2.10. A stratégiai célok eléréséhez szükséges feladat-meghatározások pontosak, érthetőek, a feladatok végrehajthatók.

Megjegyzés

•	A munkatervekben részletesen kidolgozottan megtalálhatóak.

2.11. Folyamatosan informálja kollégáit és az intézmény partnereit a megjelenő változásokról, lehetőséget biztosít számukra az

önálló információszerzésre (konferenciák, előadások, egyéb források).

Megjegyzés

•	A kommunikáció minősége alapvetően meghatározza a közös munkát. Tanszakon belül és a vezetés és a tantestület között.

Havi körlevél elektronikusan is. (Beszámoló 2017/18 Iv.értékelés) Támogatja a külső-belső tudásmegosztást, továbbképzéseken

való részvételt. (munkatervek, beszámolók, interjúk)

2.12. A vezetés engedi, és szívesen befogadja, a tanulás-tanítás eredményesebbé tételére irányuló kezdeményezéseket,
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innovációkat, fejlesztéseket.

Megjegyzés

•	Szakmai fórumok szervezése intézményen belül, külső előadók meghívásával, kurzusok. Továbbképzéseken részvétel

támogatása. I. Aelia Sabina Összművészeti Nyílt Nap. (Beszámolók)

3.1. Vezetői munkájával kapcsolatban számít a kollégák véleményére.

Megjegyzés

•	A vezetés és a kollégák között folyamatos a párbeszéd, a vezetőtársakkal nagyon szoros az együttműködés. Egymás

véleményére ötleteire konstruktívan reagálnak. ( Interjúk, beszámolók.)

3.2. Tudatos saját vezetési stílusának érvényesítésében, ismeri erősségeit és korlátait.

Megjegyzés

•	Erősségeit ismeri, igyekszik megtartani, fejleszthető területét azonosítja és fejleszti. ( Önértékelés dokumentumai, interjúk.)

3.3. Önértékelése reális, erősségeivel jól él, hibáit elismeri, a tanulási folyamat részeként értékeli.

Megjegyzés

•	Reális önértékelését a vezetőtársakkal történt interjú, a tantestületi értekezletek jegyzőkönyvei bizonyítják. (Önértékelés

dokumentumai, interjúk.)

3.4. A tanári szakma és az iskolavezetés területein keresi az új szakmai információkat, és elsajátítja azokat.

Megjegyzés

•	Folyamatosan részt vesz szakmai fórumokon, továbbképzéseken, rendszeresen vesznek részt fővárosi munkaközösség életében,

versenyeken, fesztiválokon. Elismert hazai előadók tartanak kurzusokat. Fontosnak tartja előadóművészi kompetenciáinak

megőrzését, rendszeres szereplője az intézmény művésztanári hanversenyeinek. (Munkaterv, beszámolók, interjúk,

továbbképzési terv.)

3.5. Vezetői hatékonyságát önreflexiója, a külső értékelések, saját és mások tapasztalatai alapján folyamatosan fejleszti.

Megjegyzés

•	A külső és belső partnerek reakcióit( fenntartó-működtető, a szülők , kollégák,növendékek, alkalmazotti kör) véleményeit

kiemelten kezeli, érzékenyen reagál, ez alakítja hatékonyságát és önreflexióját. (Interjúk.)

3.6. Hiteles és etikus magatartást tanúsít. (Kommunikációja, magatartása a pedagógus etika normáinak megfelel.)

Megjegyzés

•	Magatartása hiteles, példamutató.(Helyszíni látogatás.)

3.7. A vezetői programjában leírtakat folyamatosan figyelembe veszi a célok kitűzésében, a tervezésben, a végrehajtásban.

Megjegyzés

•	Az elmúlt két tanévben elért eredmények, célok megvalósulása alapján a megállapítás igazolt. A pályázatában leírt terveit

fokozatosan, lépésről lépésre, következetesen és a hagyományokat megőrizve valósítja meg. (Interjúk.)

3.8. Ha a körülmények változása indokolja a vezetői pályázat tartalmának felülvizsgálatát, ezt világossá teszi a nevelőtestület és

valamennyi érintett számára.

Megjegyzés

•	A vezetői pályázat tartalmát szükség szerint felülvizsgálják, és erről informálják a tantestületet.(Interjúk.)

4.1. A munkatársak felelősségét, jogkörét és hatáskörét egyértelműen meghatározza, felhatalmazást ad.

Megjegyzés

•	A megállapítás megvalósul. Igazolják a dokumentumelemzés és a helyszíni látogatás tapasztalatai. Igazi csapatszellemben

vezeti az intézményt, szorosan együttműködve a helyettesekkel és irodai munkatársakkal. (Interjúk.)

4.2. A vezetési feladatok egy részét delegálja vezetőtársai munkakörébe, majd a továbbiakban a leadott döntési- és hatásköri

jogokat ő maga is betartja, betartatja.

Megjegyzés

•	A vezetői feladatok megosztása miatt fontosnak tartja az ellenőrzési terv aktualizálását. (Vezetői pályázat) A tanszakon belüli

munka a tanszakvezetők és a közvetlen vezetőhelyettesek irányításával a munkaterveknek megfelelően zajlik. (Beszámoló

2017/18.)

4.3. Irányítja és aktív szerepet játszik a belső intézményi ellenőrzési-értékelési rendszer kialakításában (az országos önértékelési

rendszer intézményi adaptálásában) és működtetésében.

Megjegyzés

•	2015/16. tanévtől az Oktatási Hivatal szakértőjeként is bekapcsolódik a pedagógiai szakmai ellenőrzés és pedagógus minősítési

munkába. (Vezetői pályázat.) Tapasztalataival, szakértői tudásával is segíti a minősülő kollégák felkészülését. (Interjúk,

beszámolók.)

4.4. Részt vállal a pedagógusok óráinak látogatásában, megbeszélésében.
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Megjegyzés

•	Szinte minden koncerten, tanszaki eseményen jelen van. Az intézményvezetői ellenőrzés részeként a 2018/19. tanévben

megvalósult 53 hangverseny, 27 vizsga 21 tanóra 2 néptánc előadás 3 kiállítás megnyitó 6 verseny látogatása!

4.5. A pedagógusok értékelésében a vezetés a fejlesztő szemléletet érvényesíti, az egyének erősségeire fókuszál.

Megjegyzés

•	Mindig a pozitívumok kiemelésével értékel, alapelve a fejlesztő célú értékelés. Következetesen kommunikál és példát mutatva

ösztönöz a változtatás, a fejlesztési irányok elfogadására. (V.pályázat, beszámolók, interjúk.)

4.6. Ösztönzi a nevelőtestület tagjait önmaguk fejlesztésére. A feladatok delegálásánál az egyének erősségeire épít.

Megjegyzés

•	Az intézményben a pedagógusok készek a szakmai fejlődésre, tanfolyamokon, továbbképzéseken vesznek részt. A vezető

fontosnak tartja az arra érdemes kollégák számára --a munkaközösségből kiemelve a teljes tantestület felé is -- megmutatkozási

lehetőség biztosítását. (Beszámolók, interjúk.)

4.7. Alkalmat ad a pedagógusoknak személyes szakmai céljaik megvalósítására, támogatja munkatársait terveik és feladataik

teljesítésében.

Megjegyzés

•	Szenzitíven és támogatóan figyeli, sokrétűen segíti az egyéni fejlődési utakat (pl. pályázati forrás, új koncerthelyszínek,

személyes jelenlét, kommunikáció) (interjúk).

4.8. Aktívan működteti a munkaközösségeket, az egyéb csoportokat (projektcsoport például intézményi önértékelésre),

szakjának és vezetői jelenléte fontosságának tükrében részt vesz a team munkában.

Megjegyzés

•	Vezetői pályázatának fontos része a csapatmunka, mely a feladatok függvényében intézményen belül több szinten is

megvalósul. A közösségépítésben alapelve, hogy minden a szakmai munkából induljon ki. Szorgalmazza és koordinálja az

együttműködéseket. Sikeres projektek valósultak meg az elmúlt két évben: pl. 50. évforduló eseményei, I. Aelia Sabina

Összművészeti Nyílt Nap, Vasarely kiállítás stb.

4.9. Kezdeményezi, szervezi és ösztönzi az intézményen belüli együttműködéseket.

Megjegyzés

•	Fontos vezetői célkitűzése az összművészeti koncepció, mely reprezentatív projektekben, sikeresen valósul meg (pl.: I. Aelia

Sabina Összművészeti Nyílt Nap, Mester és tanítvány koncert, tanári hangverseny, Ütős-Fúvós Nagyzenekari koncert)

(munkatervek , beszámolók, interjúk)

4.10. A továbbképzési programot, beiskolázási tervet úgy állítja össze, hogy az megfeleljen az intézmény szakmai céljainak,

valamint a munkatársak szakmai karriertervének.

Megjegyzés

•	A továbbképzési program megvalósítása az intézményben közösen elfogadott, szabályozott módon, a vezető által

engedélyezetten és támogatóan történik. Megvalósult részvételek a 2017/18-as, 2018/19-es beszámoló 4. táblázatában

részletesen dokumentáltak.

4.11. Szorgalmazza a belső tudásmegosztás különböző formáit.

Megjegyzés

•	Vezetői programja egyik kiemelt céljaként fogalmazza meg a tudásmegosztás lehetőségeinek kiterjesztését, különböző

formáinak megvalósítását a szakmai fejlődés érdekében. Tanszaki és tantestületi szinten is fórumot kíván biztosítani ehhez. E

téren elért eredmények a beszámolókban részletesen dokumentáltak.

4.12. Az intézményi folyamatok megvalósítása során megjelenő döntésekbe, döntések előkészítésébe bevonja az intézmény

munkatársait és partnereit.

Megjegyzés

•	A pedagógusok javaslatai, észrevételei, tapasztalatai első körben a tanszaki értekezleten összegződnek, ezeken az

értekezleteken az intézményvezető is részt vesz! A tanszakvezetők és vezetőhelyettesek közvetlenül részt vesznek a döntési

előkészítő folyamatokban. Vezetői döntései meghozatalában az alkalmazotti kör javaslatait is fegyelembe veszi. (beszámolói,

interjúk)A döntések előkészítési folyamatában a lehető legszélesebb partneri kör kap szerepet, erre építve az intézményi

folyamatok megvalósítása sikeres. ( Munkatervek, beszámolók,interjúk.)

4.13. A döntésekhez szükséges információkat megosztja az érintettekkel.

Megjegyzés

• 	Az információ átadás több formában is megvalósul, kiemelten fontosnak tartja a személyes kontaktust és

kapcsolattartást.(Munkatervek, interjúk, SZMSZ.)

4.14. Mások szempontjait, eltérő nézeteit és érdekeit figyelembe véve hoz döntéseket, old meg problémákat és konfliktusokat.
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Megjegyzés

•	A problémák, konfliktusok a mindennapok részét képezik, ezek kezelése, sikeres megoldása jellemző. (Interjúk.) Érzékenyen

reagál az intézményen belüli és kívüli történésekre, személyes jelenlétével, konstruktív problémamegoldással, valamint az

egyéni és közösségi érdekek egyensúlyban tartásával hoz döntéseket, vesz részt a konfliktusok feloldásában. (Interjúk.)

4.15. Személyes kapcsolatot tart az intézmény teljes munkatársi körével, odafigyel problémáikra, és választ ad kérdéseikre.

Megjegyzés

•	Elhivatott minden egyes ügy érdekében. Minden egyes kolléga, növendék iránt elkötelezett. Vezetői kommunikációja, annak

minden formája finomrahangolt. (Interjúk.)

4.16. Olyan tanulási környezetet alakít ki, ahol az intézmény szervezeti és tanulási kultúráját a tanulási folyamatot támogató

rend jellemzi (például mindenki által ismert szabályok betartatása).

Megjegyzés

•	Hangsúlyt fektet a nevelőtestületen belül az etikus pedagógusmagatartás betartására. Őszinte, nyílt kommunikációt vár el a

partnerektől. Vezetőként e területen is példát mutat. (Interjúk, munkatervek.)

4.17. Támogatja, ösztönzi az innovációt és a kreatív gondolkodást, az újszerű ötleteket.

Megjegyzés

•	Jó gyakorlatok" intézményi megvalósítása, valamint az eddig megvalósult innovatív szakmai programok alátámasztják a

meghatározást. ( pl.: Beszámoló 2017/18 2.6. pontjában részletesen dokumentálva.)

5.1. Folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmény működését befolyásoló jogi szabályozók változásait.

Megjegyzés

•	Az iskola működését befolyásoló jogszabályi változásokat folyamatosan figyeli, a pedagógusok munkáját befolyásoló

változásokat megosztja személyesen és elektronikus formában.(Interjúk.)

5.2. A pedagógusokat az őket érintő, a munkájukhoz szükséges jogszabály-változásokról folyamatosan tájékoztatja.

Megjegyzés

•	A kollégák tájékoztatása folyamatos.(Beszámolók, értekezletek jegyzőkönyvei, interjúk.)

5.3. Az érintettek tájékoztatására többféle kommunikációs eszközt, csatornát (verbális, nyomtatott, elektronikus, közösségi

média stb.) működtet.

Megjegyzés

•	Fontos vezetői alapelve az információ egyeztetett módon történő megosztása. Leggyorsabb módja az e-mail, amely a szóbeli

egyeztetés, megbeszélés alapja. Bevált eszköz a havi körlevél, elektronikusan is. A külső partnerek felé informatív

kommunikációs csatorna az intézményi honlap, az iskola facebook-felülete, alkalmanként pedig az Óbudai újságban is

publikálnak.

5.4. A megbeszélések, értekezletek vezetése hatékony, szakszerű kommunikáción alapul.

Megjegyzés

•	Egyik kiemelt erőssége a kommunikáció. (Interjúk, intézményi dokumentumok, tantestületi értekezletek jegyzőkönyvei.)

5.5. Hatékony idő- és emberi erőforrás felhasználást valósít meg (egyenletes terhelés, túlterhelés elkerülés stb.).

Megjegyzés

•	A változások kezelésében meghatározó az intézményi célok minőségi megvalósítása. A külső körülmények is meghatározzák a

történéseket. (Interjúk.)

5.6. Hatáskörének megfelelően megtörténik az intézmény mint létesítmény, és a használt eszközök biztonságos működtetésének

megszervezése.

Megjegyzés

•	Eszközbeszerzések a lehetőségekhez mérten megtörténnek. (pl.: beázott pianínó cseréje, hangszercsere-program, az Alapítvány

jóvoltából kották, tartozékok biztosítása, stb.) (beszámolók, interjúk).

5.7. Az intézményi dokumentumokat a jogszabályoknak megfelelően hozza nyilvánosságra.

Megjegyzés

•	Megvalósul a honlapon, fenntartónak megküldött beszámolóval. Kiemelt eseményeikről az Óbuda újság hasábjain értesülhet a

kerület lakossága, az évzáró néptánc vizsgaelőadást az Óbuda Televízió munkatársa rögzíti. Az intézmény fenntartója, az Észak-

Budapesti Tankerületi Központ támogatása megnyugtató háttért biztosít. (B 2018/19.)

5.8. A pozitív kép kialakítása és a folyamatos kapcsolattartás érdekében kommunikációs eszközöket, csatornákat működtet.

Megjegyzés

•	Az előző pontokban leírtak szerint.

5.9. Szabályozással biztosítja a folyamatok nyomon követhetőségét, ellenőrizhetőségét.

Megjegyzés
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•	A külső partnerek felé az intézmény vezetés nyitott kommunikációt folytat.(Honlap , facebook, média, óbudai újság.) A döntési

folyamatok az intézményben szabályozottak. (Stratégiai dokumentumok.)

5.10. Elvárja a szabályos, korrekt dokumentációt.

Megjegyzés

•	Az intézmény dokumentumaiban, munkaterveiben hangsúlyosan szerepelnek a dokumentációval kapcsolatos elvárások. Az

elvárások teljesülése folyamatosan ellenőrzöttek, a követelményeknek megfelelőek. (Munkatervek, beszámolók, interjúk.)

5.11. Személyesen irányítja az intézmény partneri körének azonosítását, részt vesz a partnerek képviselőivel és – a szervezeti

felépítésnek megfelelően – a partnereket képviselő szervezetekkel (például DÖK, szülői képviselet) történő kapcsolattartásban.

Megjegyzés

•	Folyamatos a kerületi kulturális intézményekkel való kapcsolattartás, a közösségi terek, mint szereplési helyszínek

koordinálása, biztosítása. A telephelyeken a zökkenőmentes, jó kapcsolat ápolása, fenntartása a cél. Mindezeket a helyi

körülmények elfogadásával, kollegiális, korrekt szabályokkal, folyamatos és hatékony kommunikációval éri el. (Vezetői

pályázat, 2018/19. beszámoló 5. pontja részletezi.)

5.12. Az intézmény vezetése hatáskörének megfelelően hatékonyan együttműködik a fenntartóval az emberi, pénzügyi és tárgyi

erőforrások biztosítása érdekében.

Megjegyzés

•	A fenntartó részére a megadott szempontok szerint, évente munkaterv és beszámoló készül a tanszaki tervek, beszámolók

alapján. Konstruktív együttműködés valósul meg. (Fenntartói interjú.)

 

 

Utolsó frissítés: 2022. 10. 26.

 

6. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

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

előképző: 2

alapfokú évfolyamok: 6

továbbképző évfolyamok: 4

kamarazene évfolyamok: 4

 

Az első minősítési év óta nem változott.
 

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

részvétel:

VERSENY/TÉMA MEGNEVEZÉSE /	HELYEZÉSEK	 2021-22 tanév.

Danubia Talents Nemzetközi Zenei Verseny szóló cselló kategória II.

IV. Dabasi Klasszikus Gitárverseny	I.	

IV. Dabasi Klasszikus Gitárverseny	I.	

V. Pest Megyei Dallam-Ütőhangszeres Szólóverseny 	III.	

Kidoboló kisdobverseny	II.	

VIII. Országos Grafikai Verseny, Pomáz	különdíj	

VIII. Országos Grafikai Verseny, Pomáz	különdíj	

VIII. Országos Bihari János Hegedű-, Gordonka- és Vonós Kamarazenei Fesztivál	kiemelt arany	

VIII. Országos Bihari János Hegedű-, Gordonka- és Vonós Kamarazenei Fesztivál	arany	

VIII. Országos Bihari János Hegedű-, Gordonka- és Vonós Kamarazenei Fesztivál	ezüst	
 

A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:

 

VERSENY/TÉMA MEGNEVEZÉSE / HELYEZÉSEK 2021-22 tanév

VIII. Fővárosi Magánének Verseny Tihanyszegi Mária emlékére III.

IV. Budapesti Járdányi Pál Szolfézs és Népdaléneklési verseny I.

IV. Budapesti Járdányi Pál Szolfézs és Népdaléneklési verseny II.
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IV. Budapesti Járdányi Pál Szolfézs és Népdaléneklési verseny II

Fővárosi Versillusztrációs Pályázat I

Fővárosi Versillusztrációs Pályázat I

Fővárosi Versillusztrációs Pályázat I

Fővárosi Versillusztrációs Pályázat II

Fővárosi Versillusztrációs Pályázat II

Fővárosi Versillusztrációs Pályázat II

Fővárosi Versillusztrációs Pályázat III

 

 
 

Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:

Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente.

Tanszaki hangversenyek félévente, képzőművészeti kiállítások, néptánc bemutatók. Szabina napi mester és tanítvány

hangverseny. Összművészeti nyílt nap. Művésztanári hangversenyek a képzőművész tanárok kiállításával

egybekötve.Tehetségfórum program.
 

A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:

Hangversenyek, kiállítások, néptánc bemutatók az Óbudai Társaskörben, az Óbudai Kulturális Központban, Békásmegyeri

Közösségi Házban, az Esernyős Galériában, a Szent Margit Szakrendelőben,valamint a kerület óvodáiban, nyugdíjas házaiban.

Növendékeink és művésztanáraink közreműködnek Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata  rendezvényein: Kerületi Orvosnap,

Óbudai Piknik, Advent Óbudán, Óbudai nyár programsorozat. Kapcsolatot ápolunk a Román Nemzetiségi Önkormányzattal is,

rendezvényeiken rendszeresen közreműködünk.

 

Utolsó frissítés: 2022. 10. 26.

 

7. Működését meghatározó dokumentumok  

 

Feladatellátási hely szintű adatok
 

001 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola (1033 Budapest III. kerület, Harrer Pál utca 7.) 

 

1. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

Hangszerbemutató: 2018. 05.03. szerda Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda tornaterme (1036 Bp.

Fényes Adolf u. 10.) 16:30

Felvételi meghallgatások: 2018.05.07-09-ig

Részletes információ: áprilistól a www.aeliasabina.hu honlapon lesz megtekinthető.
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

2018 május 22-31.
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

Szervezeti és működési
szabályzat:

http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-039626-0

Házirend: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-039626-
0

Pedagógiai program: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-039626-0
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Maximális létszám: 1800 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:

 A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, illetve tartósan beteg gyermekek igazolás és kérelem alapján térítési díj

kedvezményben részesülhetnek.
 

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

Fenntartói értékelés egyenlőre nem történt.
 

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:

H-SZ-CS 9-17 h

K 9-16 h

P 9-15 h
 

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

Megtekinthető a www.aeliasabina.hu honlapon 
 

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

Nem történt még pedagógiai szakmai ellenőrzés.

 

Utolsó frissítés: 2018. 03. 08.

 

2. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

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

előképző: 2 év

alapfokú évfolyamok: 6 év

továbbképző évfolyamok: 4 év

kamarazene évfolyamok: 4 év

Az első minősítési év óta nem változott.
 

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

részvétel:

Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.

verseny eredmények  megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
 

A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:

Az elért eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
 

Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:

Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.

Tanszaki hangversenyek félévente, képzőművészeti kiállítások, néptánc bemutatók. Művésztanári hangversenyek.
 

A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:

Hangversenyek, kiállítások, néptánc bemutatók az Óbudai Társaskörben, az Óbudai Kulturális Központban, Békásmegyeri

Közösségi Házban, az Esernyős Galériában, a Óbudai Szakrendelőben,valamint a kerület óvodáiban, nyugdíjas házaiban.
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Utolsó frissítés: 2018. 02. 01.

 

3. Működését meghatározó dokumentumok  

 

002 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Vörösvári út 93.szám alatti Telephelye (1033

Budapest III. kerület, Vörösvári út 93.) 

 

1. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

Hangszerbemutató: 2018. 05.03. szerda Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda tornaterme (1036 Bp.

Fényes Adolf u. 10.) 16:30

Felvételi meghallgatások: 2018.05.07-09-ig

Részletes információ: áprilistól a www.aeliasabina.hu honlapon lesz megtekinthető
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

2018 május 22-31.
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

Maximális létszám: 1800 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:

 A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, illetve tartósan beteg gyermekek igazolás és kérelem alapján térítési díj

kedvezményben részesülhetnek.
 

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

Fenntartói értékelés egyenlőre nem történt.
 

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:

H-SZ-CS 9-17 h

K 9-16 h

P 9-15 h

 

________________________________________
 

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

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

Megtekinthető a www.aeliasabina.hu honlapon
 

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

Fenntartói értékelés egyenlőre nem történt.

Szervezeti és működési
szabályzat:

http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-039626-
1039626001

Házirend: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-039626-
1039626001

Pedagógiai program: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-039626-
1039626001
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Utolsó frissítés: 2018. 03. 08.

 

2. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

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

előképző: 2 év

alapfokú évfolyamok: 6 év

továbbképző évfolyamok: 4 év

kamarazene évfolyamok: 4 év

Az első minősítési év óta nem változott.
 

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

részvétel:

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

részvétel

Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.

verseny eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
 

A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:

Az elért eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
 

Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:

Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.

Tanszaki hangversenyek félévente, képzőművészeti kiállítások, néptánc bemutatók. Művésztanári hangversenyek.

________________________________________
 

A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:

Hangversenyek, kiállítások, néptánc bemutatók az Óbudai Társaskörben, az Óbudai Kulturális Központban, Békásmegyeri

Közösségi Házban, az Esernyős Galériában, a Óbudai Szakrendelőben,valamint a kerület óvodáiban, nyugdíjas házaiban.

________________________________________

 

Utolsó frissítés: 2018. 03. 08.

 

3. Működését meghatározó dokumentumok  

 

004 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Kerék utca 18-20. szám alatti Telephelye (1035

Budapest III. kerület, Kerék utca 18-20.) 

 

1. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

Hangszerbemutató: 2018. 05.03. szerda Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda tornaterme (1036 Bp.

Fényes Adolf u. 10.) 16:30

Felvételi meghallgatások: 2018.05.07-09-ig

Részletes információ: áprilistól a www.aeliasabina.hu honlapon lesz megtekinthető

Szervezeti és működési
szabályzat:

http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-039626-
1039626002

Házirend: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-039626-
1039626002

Pedagógiai program: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-039626-
1039626002
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A beiratkozásra meghatározott idő:

2018 május 22-31.
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

Maximális létszám: 1800 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:

 A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, illetve tartósan beteg gyermekek igazolás és kérelem alapján térítési díj

kedvezményben részesülhetnek.
 

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

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

Fenntartói értékelés egyenlőre nem történt.
 

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:

H-SZ-CS 9-17 h

K 9-16 h

P 9-15 h

 
 

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

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

Megtekinthető a www.aeliasabina.hu honlapon
 

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

Nem történt még pedagógiai szakmai ellenőrzés.

________________________________________

 

Utolsó frissítés: 2018. 03. 08.

 

2. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

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

előképző: 2 év

alapfokú évfolyamok: 6 év

továbbképző évfolyamok: 4 év

kamarazene évfolyamok: 4 év

Az első minősítési év óta nem változott.
 

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

részvétel:

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

részvétel

Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.

verseny eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
 

A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:
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Az elért eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
 

Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:

Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.

Tanszaki hangversenyek félévente, képzőművészeti kiállítások, néptánc bemutatók. Művésztanári hangversenyek.

________________________________________
 

A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:

Hangversenyek, kiállítások, néptánc bemutatók az Óbudai Társaskörben, az Óbudai Kulturális Központban, Békásmegyeri

Közösségi Házban, az Esernyős Galériában, a Óbudai Szakrendelőben,valamint a kerület óvodáiban, nyugdíjas házaiban.

________________________________________

 

Utolsó frissítés: 2018. 03. 08.

 

3. Működését meghatározó dokumentumok  

 

005 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Gyógyszergyár utca 22-24. szám alatti Telephelye

(1037 Budapest III. kerület, Gyógyszergyár utca 22-24.) 

 

1. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

Hangszerbemutató: 2018. 05.03. szerda Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda tornaterme (1036 Bp.

Fényes Adolf u. 10.) 16:30

Felvételi meghallgatások: 2018.05.07-09-ig

Részletes információ: áprilistól a www.aeliasabina.hu honlapon lesz megtekinthető.
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

2018 május 22-31.
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

Maximális létszám: 1800 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:

 A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, illetve tartósan beteg gyermekek igazolás és kérelem alapján térítési díj

kedvezményben részesülhetnek.
 

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

Fenntartói értékelés egyenlőre nem történt.
 

A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,

ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános

megállapításai:

Szervezeti és működési
szabályzat:

http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-039626-
1039626004

Házirend: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-039626-
1039626004

Pedagógiai program: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-039626-
1039626004

21 /  40 



A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

H-SZ-CS 9-17 h

K 9-16 h

P 9-15 h

 
 

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

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

Megtekinthető a www.aeliasabina.hu honlapon
 

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

Nem történt még pedagógiai szakmai ellenőrzés.

 

Utolsó frissítés: 2018. 03. 08.

 

2. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

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

előképző: 2 év

alapfokú évfolyamok: 6 év

továbbképző évfolyamok: 4 év

kamarazene évfolyamok: 4 év

Az első minősítési év óta nem változott.
 

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

részvétel:

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

részvétel

Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.

verseny eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
 

A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:

Az elért eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
 

Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:

Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.

Tanszaki hangversenyek félévente, képzőművészeti kiállítások, néptánc bemutatók. Művésztanári hangversenyek.

________________________________________
 

A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:

Hangversenyek, kiállítások, néptánc bemutatók az Óbudai Társaskörben, az Óbudai Kulturális Központban, Békásmegyeri

Közösségi Házban, az Esernyős Galériában, a Óbudai Szakrendelőben,valamint a kerület óvodáiban, nyugdíjas házaiban.

 

Utolsó frissítés: 2018. 03. 08.

 

3. Működését meghatározó dokumentumok  

Szervezeti és működési
szabályzat:

http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-039626-
1039626005

Házirend: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-039626-
1039626005

Pedagógiai program: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-039626-
1039626005

22 /  40 



008 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Arató Emil tér 1. szám alatti Telephelye (1031

Budapest III. kerület, Arató Emil tér 1.) 

 

1. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

Hangszerbemutató: 2018. 05.03. szerda Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda tornaterme (1036 Bp.

Fényes Adolf u. 10.) 16:30

Felvételi meghallgatások: 2018.05.07-09-ig

Részletes információ: áprilistól a www.aeliasabina.hu honlapon lesz megtekinthető.
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

2018 május 22-31.

________________________________________
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

Maximális létszám: 1800 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:

 A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, illetve tartósan beteg gyermekek igazolás és kérelem alapján térítési díj

kedvezményben részesülhetnek.
 

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

Fenntartói értékelés egyenlőre nem történt.
 

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:

H-SZ-CS 9-17 h

K 9-16 h

P 9-15 h

 
 

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

Megtekinthető a www.aeliasabina.hu honlapon
 

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

Nem történt még pedagógiai szakmai ellenőrzés.

 

Utolsó frissítés: 2018. 03. 08.

 

2. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

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

előképző: 2 év

alapfokú évfolyamok: 6 év

továbbképző évfolyamok: 4 év

kamarazene évfolyamok: 4 év

Az első minősítési év óta nem változott.
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Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való

részvétel:

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

részvétel

Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.

verseny eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
 

A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:

Az elért eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
 

Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:

Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.

Tanszaki hangversenyek félévente, képzőművészeti kiállítások, néptánc bemutatók. Művésztanári hangversenyek.

________________________________________
 

A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:

Hangversenyek, kiállítások, néptánc bemutatók az Óbudai Társaskörben, az Óbudai Kulturális Központban, Békásmegyeri

Közösségi Házban, az Esernyős Galériában, a Óbudai Szakrendelőben,valamint a kerület óvodáiban, nyugdíjas házaiban.

________________________________________

 

Utolsó frissítés: 2018. 03. 08.

 

3. Működését meghatározó dokumentumok  

 

009 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Medgyessy Ferenc utca 2-4. szám alatti Telephelye

(1039 Budapest III. kerület, Medgyessy Ferenc utca 2-4.) 

 

1. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

Hangszerbemutató: 2018. 05.03. szerda Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda tornaterme (1036 Bp.

Fényes Adolf u. 10.) 16:30

Felvételi meghallgatások: 2018.05.07-09-ig

Részletes információ: áprilistól a www.aeliasabina.hu honlapon lesz megtekinthető
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

2018 május 22-31.
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

Maximális létszám: 1800 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:

Szervezeti és működési
szabályzat:

http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-039626-
1039626008

Házirend: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-039626-
1039626008

Pedagógiai program: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-039626-
1039626008
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 A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, illetve tartósan beteg gyermekek igazolás és kérelem alapján térítési díj

kedvezményben részesülhetnek.
 

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

Fenntartói értékelés egyenlőre nem történt.
 

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:

H-SZ-CS 9-17 h

K 9-16 h

P 9-15 h

 
 

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

Megtekinthető a www.aeliasabina.hu honlapon

________________________________________
 

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

Nem történt még pedagógiai szakmai ellenőrzés.

 

Utolsó frissítés: 2018. 03. 08.

 

2. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

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

előképző: 2 év

alapfokú évfolyamok: 6 év

továbbképző évfolyamok: 4 év

kamarazene évfolyamok: 4 év

Az első minősítési év óta nem változott.

________________________________________
 

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

részvétel:

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

részvétel

Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.

verseny eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
 

A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:

Az elért eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
 

Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:

Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.

Tanszaki hangversenyek félévente, képzőművészeti kiállítások, néptánc bemutatók. Művésztanári hangversenyek.

________________________________________
 

A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:

A helyi kulturális életben történő szerepvállalás

Hangversenyek, kiállítások, néptánc bemutatók az Óbudai Társaskörben, az Óbudai Kulturális Központban, Békásmegyeri

Közösségi Házban, az Esernyős Galériában, a Óbudai Szakrendelőben,valamint a kerület óvodáiban, nyugdíjas házaiban.

________________________________________
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Utolsó frissítés: 2018. 03. 08.

 

3. Működését meghatározó dokumentumok  

 

011 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Szérűskert utca 40. szám alatti Telephelye (1033

Budapest III. kerület, Szérűskert utca 40.) 

 

1. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

Hangszerbemutató: 2018. 05.03. szerda Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda tornaterme (1036 Bp.

Fényes Adolf u. 10.) 16:30

Felvételi meghallgatások: 2018.05.07-09-ig

Részletes információ: áprilistól a www.aeliasabina.hu honlapon lesz megtekinthető.
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

2018 május 22-31.
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

Maximális létszám: 1800 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:

A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, illetve tartósan beteg gyermekek igazolás és kérelem alapján térítési díj

kedvezményben részesülhetnek.
 

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

Fenntartói értékelés egyenlőre nem történt.
 

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:

H-SZ-CS 9-17 h

K 9-16 h

P 9-15 h

 
 

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

Megtekinthető a www.aeliasabina.hu honlapon
 

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

Szervezeti és működési
szabályzat:

http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-039626-
1039626009

Házirend: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-039626-
1039626009

Pedagógiai program: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-039626-
1039626009
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Nem történt még pedagógiai szakmai ellenőrzés

 

Utolsó frissítés: 2018. 03. 08.

 

2. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

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

előképző: 2 év

alapfokú évfolyamok: 6 év

továbbképző évfolyamok: 4 év

kamarazene évfolyamok: 4 év

Az első minősítési év óta nem változott.
 

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

részvétel:

________________________________________

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

részvétel

Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.

verseny eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
 

A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:

Az elért eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
 

Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:

Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.

Tanszaki hangversenyek félévente, képzőművészeti kiállítások, néptánc bemutatók. Művésztanári hangversenyek.

________________________________________
 

A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:

Hangversenyek, kiállítások, néptánc bemutatók az Óbudai Társaskörben, az Óbudai Kulturális Központban, Békásmegyeri

Közösségi Házban, az Esernyős Galériában, a Óbudai Szakrendelőben,valamint a kerület óvodáiban, nyugdíjas házaiban.

 

Utolsó frissítés: 2018. 03. 08.

 

3. Működését meghatározó dokumentumok  

 

012 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Fényes Adolf utca 10. szám alatti Telephelye (1036

Budapest III. kerület, Fényes Adolf utca 10.) 

 

1. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

Szervezeti és működési
szabályzat:

http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-039626-
1039626011

Házirend: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-039626-
1039626011

Pedagógiai program: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-039626-
1039626011
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Hangszerbemutató: 2018. 05.03. szerda Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda tornaterme (1036 Bp.

Fényes Adolf u. 10.) 16:30

Felvételi meghallgatások: 2018.05.07-09-ig

Részletes információ: áprilistól a www.aeliasabina.hu honlapon lesz megtekinthető
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

2018 május 22-31.

________________________________________
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

Maximális létszám: 1800 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:

A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, illetve tartósan beteg gyermekek igazolás és kérelem alapján térítési díj

kedvezményben részesülhetnek.
 

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

Fenntartói értékelés egyenlőre nem történt.
 

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:

H-SZ-CS 9-17 h

K 9-16 h

P 9-15 h

 
 

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

Megtekinthető a www.aeliasabina.hu honlapon

________________________________________
 

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

Nem történt még pedagógiai szakmai ellenőrzés.

 

Utolsó frissítés: 2018. 03. 08.

 

2. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

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

előképző: 2 év

alapfokú évfolyamok: 6 év

továbbképző évfolyamok: 4 év

kamarazene évfolyamok: 4 év

Az első minősítési év óta nem változott.
 

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

részvétel:

Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.

verseny eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
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A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:

Az elért eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
 

Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:

Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.

Tanszaki hangversenyek félévente, képzőművészeti kiállítások, néptánc bemutatók. Művésztanári hangversenyek.

________________________________________
 

A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:

Hangversenyek, kiállítások, néptánc bemutatók az Óbudai Társaskörben, az Óbudai Kulturális Központban, Békásmegyeri

Közösségi Házban, az Esernyős Galériában, a Óbudai Szakrendelőben,valamint a kerület óvodáiban, nyugdíjas házaiban.

________________________________________

 

Utolsó frissítés: 2018. 03. 08.

 

3. Működését meghatározó dokumentumok  

 

013 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Templom utca 5. szám alatti Telephelye (1038

Budapest III. kerület, Templom utca 5.) 

 

1. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

Hangszerbemutató: 2018. 05.03. szerda Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda tornaterme (1036 Bp.

Fényes Adolf u. 10.) 16:30

Felvételi meghallgatások: 2018.05.07-09-ig

Részletes információ: áprilistól a www.aeliasabina.hu honlapon lesz megtekinthető.
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

2018 május 22-31.
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

Maximális létszám: 1800 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:

A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, illetve tartósan beteg gyermekek igazolás és kérelem alapján térítési díj

kedvezményben részesülhetnek.
 

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

Fenntartói értékelés egyenlőre nem történt.
 

A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,

ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános

megállapításai:

Szervezeti és működési
szabályzat:

http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-039626-
1039626012

Házirend: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-039626-
1039626012

Pedagógiai program: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-039626-
1039626012
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A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

H-SZ-CS 9-17 h

K 9-16 h

P 9-15 h

 
 

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

Megtekinthető a www.aeliasabina.hu honlapon
 

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

Nem történt még pedagógiai szakmai ellenőrzés.

 

Utolsó frissítés: 2018. 03. 08.

 

2. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

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

előképző: 2 év

alapfokú évfolyamok: 6 év

továbbképző évfolyamok: 4 év

kamarazene évfolyamok: 4 év

Az első minősítési év óta nem változott.

________________________________________
 

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

részvétel:

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

részvétel

Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.

verseny eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
 

A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:

Az elért eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu

________________________________________
 

Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:

Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.

Tanszaki hangversenyek félévente, képzőművészeti kiállítások, néptánc bemutatók. Művésztanári hangversenyek.

________________________________________
 

A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:

Hangversenyek, kiállítások, néptánc bemutatók az Óbudai Társaskörben, az Óbudai Kulturális Központban, Békásmegyeri

Közösségi Házban, az Esernyős Galériában, a Óbudai Szakrendelőben,valamint a kerület óvodáiban, nyugdíjas házaiban.

 

Utolsó frissítés: 2018. 03. 08.

 

3. Működését meghatározó dokumentumok  

Szervezeti és működési
szabályzat:

http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-039626-
1039626013

Házirend: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-039626-
1039626013
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015 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Váradi utca 15/b. szám alatti Telephelye (1035

Budapest III. kerület, Váradi utca 15/b.) 

 

1. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

Hangszerbemutató: 2018. 05.03. szerda Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda tornaterme (1036 Bp.

Fényes Adolf u. 10.) 16:30

Felvételi meghallgatások: 2018.05.07-09-ig

Részletes információ: áprilistól a www.aeliasabina.hu honlapon lesz megtekinthető
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

2018 május 22-31.

________________________________________
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

Maximális létszám: 1800 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:

 A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, illetve tartósan beteg gyermekek igazolás és kérelem alapján térítési díj

kedvezményben részesülhetnek.
 

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

Fenntartói értékelés egyenlőre nem történt.

________________________________________
 

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:

H-SZ-CS 9-17 h

K 9-16 h

P 9-15 h

 
 

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

Megtekinthető a www.aeliasabina.hu honlapon
 

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

Nem történt még pedagógiai szakmai ellenőrzés

 

Utolsó frissítés: 2018. 03. 08.

 

2. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

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

Pedagógiai program: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-039626-
1039626013
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előképző: 2 év

alapfokú évfolyamok: 6 év

továbbképző évfolyamok: 4 év

kamarazene évfolyamok: 4 év

Az első minősítési év óta nem változott.
 

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

részvétel:

Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.

verseny eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
 

A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:

Az elért eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
 

Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:

Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.

Tanszaki hangversenyek félévente, képzőművészeti kiállítások, néptánc bemutatók. Művésztanári hangversenyek.

________________________________________
 

A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:

Hangversenyek, kiállítások, néptánc bemutatók az Óbudai Társaskörben, az Óbudai Kulturális Központban, Békásmegyeri

Közösségi Házban, az Esernyős Galériában, a Óbudai Szakrendelőben,valamint a kerület óvodáiban, nyugdíjas házaiban.

 

Utolsó frissítés: 2018. 03. 08.

 

3. Működését meghatározó dokumentumok  

 

019 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Bárczi Géza utca 2. szám alatti Telephelye (1039

Budapest III. kerület, Bárczi Géza utca 2.) 

 

1. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

Hangszerbemutató: 2018. 05.03. szerda Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda tornaterme (1036 Bp.

Fényes Adolf u. 10.) 16:30

Felvételi meghallgatások: 2018.05.07-09-ig

Részletes információ: áprilistól a www.aeliasabina.hu honlapon lesz megtekinthető.

________________________________________
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

2018 május 22-31.

________________________________________
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

Maximális létszám: 1800 fő

Szervezeti és működési
szabályzat:

http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-039626-
1039626015

Házirend: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-039626-
1039626015

Pedagógiai program: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-039626-
1039626015
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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 rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, illetve tartósan beteg gyermekek igazolás és kérelem alapján térítési díj

kedvezményben részesülhetnek.
 

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

Fenntartói értékelés egyenlőre nem történt.

________________________________________
 

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:

H-SZ-CS 9-17 h

K 9-16 h

P 9-15 h

 
 

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

Megtekinthető a www.aeliasabina.hu honlapon
 

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

Nem történt még pedagógiai szakmai ellenőrzés.

 

Utolsó frissítés: 2018. 03. 08.

 

2. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

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

előképző: 2 év

alapfokú évfolyamok: 6 év

továbbképző évfolyamok: 4 év

kamarazene évfolyamok: 4 év

Az első minősítési év óta nem változott.
 

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

részvétel:

Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.

verseny eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
 

A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:

Az elért eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
 

Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:

Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.

Tanszaki hangversenyek félévente, képzőművészeti kiállítások, néptánc bemutatók. Művésztanári hangversenyek.

________________________________________
 

A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:

Hangversenyek, kiállítások, néptánc bemutatók az Óbudai Társaskörben, az Óbudai Kulturális Központban, Békásmegyeri

Közösségi Házban, az Esernyős Galériában, a Óbudai Szakrendelőben,valamint a kerület óvodáiban, nyugdíjas házaiban.

________________________________________
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Utolsó frissítés: 2018. 03. 08.

 

3. Működését meghatározó dokumentumok  

 

020 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Keve utca 41. szám alatti Telephelye (1031 Budapest

III. kerület, Keve utca 41.) 

 

1. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

Hangszerbemutató: 2018. 05.03. szerda Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda tornaterme (1036 Bp.

Fényes Adolf u. 10.) 16:30

Felvételi meghallgatások: 2018.05.07-09-ig

Részletes információ: áprilistól a www.aeliasabina.hu honlapon lesz megtekinthető.

________________________________________
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

2018 május 22-31.
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

Maximális létszám: 1800 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:

 A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, illetve tartósan beteg gyermekek igazolás és kérelem alapján térítési díj

kedvezményben részesülhetnek.
 

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

Fenntartói értékelés egyenlőre nem történt.
 

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:

H-SZ-CS 9-17 h

K 9-16 h

P 9-15 h

 
 

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

Megtekinthető a www.aeliasabina.hu honlapon

________________________________________
 

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

Szervezeti és működési
szabályzat:

http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-039626-
1039626019

Házirend: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-039626-
1039626019

Pedagógiai program: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-039626-
1039626019
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Nem történt még pedagógiai szakmai ellenőrzés.

 

Utolsó frissítés: 2018. 03. 08.

 

2. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

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

előképző: 2 év

alapfokú évfolyamok: 6 év

továbbképző évfolyamok: 4 év

kamarazene évfolyamok: 4 év

Az első minősítési év óta nem változott.

________________________________________
 

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

részvétel:

Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.

verseny eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
 

A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:

Az elért eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
 

Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:

Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.

Tanszaki hangversenyek félévente, képzőművészeti kiállítások, néptánc bemutatók. Művésztanári hangversenyek.

________________________________________
 

A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:

Hangversenyek, kiállítások, néptánc bemutatók az Óbudai Társaskörben, az Óbudai Kulturális Központban, Békásmegyeri

Közösségi Házban, az Esernyős Galériában, a Óbudai Szakrendelőben,valamint a kerület óvodáiban, nyugdíjas házaiban.

________________________________________

 

Utolsó frissítés: 2018. 03. 08.

 

3. Működését meghatározó dokumentumok  

 

022 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Dózsa György utca 42. szám alatti Telephelye (1038

Budapest III. kerület, Dózsa György utca 42.) 

 

1. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

Hangszerbemutató: 2018. 05.03. szerda Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda tornaterme (1036 Bp.

Fényes Adolf u. 10.) 16:30

Szervezeti és működési
szabályzat:

http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-039626-
1039626020

Házirend: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-039626-
1039626020

Pedagógiai program: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-039626-
1039626020
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Felvételi meghallgatások: 2018.05.07-09-ig

Részletes információ: áprilistól a www.aeliasabina.hu honlapon lesz megtekinthető.

________________________________________
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

2018 május 22-31.

________________________________________
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

Maximális létszám: 1800 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:

 A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, illetve tartósan beteg gyermekek igazolás és kérelem alapján térítési díj

kedvezményben részesülhetnek.
 

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

Fenntartói értékelés egyenlőre nem történt.
 

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:

H-SZ-CS 9-17 h

K 9-16 h

P 9-15 h

 
 

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

Megtekinthető a www.aeliasabina.hu honlapon
 

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

Nem történt még pedagógiai szakmai ellenőrzés.

 

Utolsó frissítés: 2018. 03. 08.

 

2. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

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

előképző: 2 év

alapfokú évfolyamok: 6 év

továbbképző évfolyamok: 4 év

kamarazene évfolyamok: 4 év

Az első minősítési év óta nem változott.

________________________________________
 

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

részvétel:

Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.

verseny eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
 

A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:
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Az elért eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
 

Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:

Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.

Tanszaki hangversenyek félévente, képzőművészeti kiállítások, néptánc bemutatók. Művésztanári hangversenyek.
 

A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:

Hangversenyek, kiállítások, néptánc bemutatók az Óbudai Társaskörben, az Óbudai Kulturális Központban, Békásmegyeri

Közösségi Házban, az Esernyős Galériában, a Óbudai Szakrendelőben,valamint a kerület óvodáiban, nyugdíjas házaiban.

 

Utolsó frissítés: 2018. 03. 08.

 

3. Működését meghatározó dokumentumok  

 

028 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Fodros utca 38-40. szám alatti Telephelye (1039

Budapest III. kerület, Fodros utca 38-40.) 

 

1. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

Hangszerbemutató: 2018. 05.03. szerda Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda tornaterme (1036 Bp.

Fényes Adolf u. 10.) 16:30

Felvételi meghallgatások: 2018.05.07-09-ig

Részletes információ: áprilistól a www.aeliasabina.hu honlapon lesz megtekinthető.
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

2018 május 22-31.

________________________________________
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

Maximális létszám: 1800 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:

 A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, illetve tartósan beteg gyermekek igazolás és kérelem alapján térítési díj

kedvezményben részesülhetnek.
 

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

Fenntartói értékelés egyenlőre nem történt.
 

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:

Szervezeti és működési
szabályzat:

http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-039626-
1039626022

Házirend: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-039626-
1039626022

Pedagógiai program: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-039626-
1039626022
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H-SZ-CS 9-17 h

K 9-16 h

P 9-15 h

 
 

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

Megtekinthető a www.aeliasabina.hu honlapon
 

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

Nem történt még pedagógiai szakmai ellenőrzés.

________________________________________

 

Utolsó frissítés: 2018. 03. 08.

 

2. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

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

előképző: 2 év

alapfokú évfolyamok: 6 év

továbbképző évfolyamok: 4 év

kamarazene évfolyamok: 4 év

Az első minősítési év óta nem változott.
 

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

részvétel:

Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.

verseny eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
 

A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:

Az elért eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu

________________________________________
 

Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:

Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.

Tanszaki hangversenyek félévente, képzőművészeti kiállítások, néptánc bemutatók. Művésztanári hangversenyek.
 

A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:

Hangversenyek, kiállítások, néptánc bemutatók az Óbudai Társaskörben, az Óbudai Kulturális Központban, Békásmegyeri

Közösségi Házban, az Esernyős Galériában, a Óbudai Szakrendelőben,valamint a kerület óvodáiban, nyugdíjas házaiban.

________________________________________

 

Utolsó frissítés: 2018. 03. 08.

 

3. Működését meghatározó dokumentumok  

Szervezeti és működési
szabályzat:

http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-039626-
1039626028

Házirend: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-039626-
1039626028

Pedagógiai program: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-039626-
1039626028
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032 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Zápor utca 90. szám alatti Telephelye (1032 Budapest

III. kerület, Zápor utca 90.) 

 

1. Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

Hangszerbemutató: 2018. 05.03. szerda Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda tornaterme (1036 Bp.

Fényes Adolf u. 10.) 16:30

Felvételi meghallgatások: 2018.05.07-09-ig

Részletes információ: áprilistól a www.aeliasabina.hu honlapon lesz megtekinthető.

________________________________________
 

A beiratkozásra meghatározott idő:

2018 május 22-31.

________________________________________
 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

Maximális létszám: 1800 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:

 A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, illetve tartósan beteg gyermekek igazolás és kérelem alapján térítési díj

kedvezményben részesülhetnek.
 

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

Fenntartói értékelés egyenlőre nem történt.

________________________________________
 

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:

H-SZ-CS 9-17 h

K 9-16 h

P 9-15 h

 
 

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

Megtekinthető a www.aeliasabina.hu honlapon
 

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

Nem történt még pedagógiai szakmai ellenőrzés.

 

Utolsó frissítés: 2018. 03. 08.

 

2. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek 
 

Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma:
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előképző: 2 év

alapfokú évfolyamok: 6 év

továbbképző évfolyamok: 4 év

kamarazene évfolyamok: 4 év

Az első minősítési év óta nem változott.
 

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

részvétel:

Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.

verseny eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu

________________________________________
 

A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:

Az elért eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu

________________________________________
 

Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:

Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.

Tanszaki hangversenyek félévente, képzőművészeti kiállítások, néptánc bemutatók. Művésztanári hangversenyek.

________________________________________
 

A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:

Hangversenyek, kiállítások, néptánc bemutatók az Óbudai Társaskörben, az Óbudai Kulturális Központban, Békásmegyeri

Közösségi Házban, az Esernyős Galériában, a Óbudai Szakrendelőben,valamint a kerület óvodáiban, nyugdíjas házaiban.

________________________________________

 

Utolsó frissítés: 2018. 03. 08.

 

3. Működését meghatározó dokumentumok  

 

A közzétételi lista letöltésének dátuma:

2022. október 26.

Szervezeti és működési
szabályzat:

http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-039626-
1999999549

Házirend: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-039626-
1999999549

Pedagógiai program: http://l2.kir2info.kir.intra/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-039626-
1999999549
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