
Különös közzétételi lista  

(Alapfokú Művészeti Iskola / AMI)) 

 

 

 

1. a) Beiratkozási feltételek  

 

Az iskola vállalja, hogy a növendéket életkori sajátosságinak megfelelő művészeti oktatásban 

részesíti. Vállalja tovább, hogy a cél elérése érdekében a személyi, tárgyi és oktatási 

feltételeket az iskola pedagógiai programja és helyi tanterve szerint biztosítja. 

 

A tanuló (szülő) vállalja: 

 a tanuló rendszeresen látogatja a tanórákat (a tanulót 10 tanóra igazolatlan mulasztása 

esetén töröljük a tanulói névsorból, ha igazolt távolmaradása eléri a kötelező óraszám 

egyharmadát, akkor a megkezdett osztályt a következő tanévben folytathatja), 

 az iskola által szervezett rendezvényeken való fellépést, 

 a térítési – és tandíjfizetési kötelezettséget. 

A térítési, tandíj befizetésének határideje: 

 I. félév: október 15. 

 II: félév: március 15. 

A fizetési kötelezettség elmulasztása vagy a határidő be nem tartása esetén a köznevelési 

törvény értelmében a növendéket törölnünk kell a tanulók névsorából.  

Térítési díjat, vagy tandíjat kimaradás esetén nem áll módunkban visszafizetni. 

 

A tanuló és az iskola viszonyát részletesen a házirend szabályozza. 

 

A szülő (gondviselő) hozzájárul a növendék/tanuló iskolával kapcsolatos médiában történő 

megjelenéséhez (TV, újság, nyomtatványok, weblap, stb.)  A telefonszámot és e-mail címet 

önként, az iskola és a szülő kapcsolattartására adja meg. 

 

 



1. b) Beiratkozás   

 

Előzetes beiratkozás: megelőző tanév június 10-ig 

Beiratkozás: minden tanév szeptember 15-ig 

AMI telephelyek és képzések  

 

Székhely/Telephely Művészeti ágak (max. létszám) 

7150 Bonyhád, Kossuth L. u. 4. 

képző- és iparművészeti ág: 40 fő 

szín- és bábművészeti ág: 40 fő 

táncművészeti ág: 150 fő 

7150 Bonyhád, Szent Imre u. 7. 

képző- és iparművészeti ág: 40 fő 

szín- és bábművészeti ág: 40 fő 

táncművészeti ág: 200 fő 

9400 Sopron, Hunyadi utca 8-10.  táncművészeti ág: 370 fő 

8692 Szőlősgyörök, Iskola utca 1. táncművészeti ág: 100 fő 

9437 Hegykő, Szt. Mihály u. 28. táncművészeti ág: 60 fő 

 

 

1. c) Térítési díj, tandíj   

 

Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások: 

Alapfokú művészetoktatási intézményben: előképzőben heti kettő foglalkozás; első osztálytól 

hetente minimum négy és maximum hat foglalkozás. A heti hat tanórai foglalkozás időtartama 

nem haladhatja meg a háromszáz percet. 

 főtárgy, 

 kötelező, vagy kötelezően választható tárgy, 

 választható tárgy, 

 évente egy meghallgatás (vizsga), 

 művészeti alapvizsga, 

 művészeti záróvizsga, 

 egy művészi előadás, 

 évfolyam megismétlése, egy művészeti képzésben való részvétel esetén, 

 az iskola létesítményeinek, felszereléseinek igénybevétele e szolgáltatások körében. 

 

Tandíjért igénybe vehető szolgáltatások: 

 alapfokú művészetoktatásban a heti hat tanórát meghaladó tanórai foglalkozás, 



 a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy további 

alkalommal történő megismétlése,  

 továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem áll tanulói jogviszonyban a nappali 

rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban,  

 valamint annak, aki a huszonkettedik életévét betöltötte 

 

A térítési díj és tandíj befizetésének módja: 

A tanévre megállapított térítési díjat, tandíjat tanítási félévenként – az első félévi díjat a 

beiratkozáskor, de legkésőbb október 15-ig, a második félévben legkésőbb március 15-ig az 

iskola pénztárába történő befizetéssel kell teljesíteni. 

 

Az intézmény vezetője – kérelemre – a térítési díj és a tandíj megfizetésére félévente 

legfeljebb öt havi részletfizetést engedélyezhet, ha a tanuló, illetve szülője igazolja, hogy a 

térítési díj, tandíj egyösszegű megfizetése számára aránytalan megterhelést jelent. 

 

Az alapfokú művészetoktatási intézménybe beírt, és a foglalkozásokon részt vevő tanuló csak 

egy jogcímen vehető figyelembe. Abban az esetben is, ha több művészeti ágra iratkozott be, 

vagy több tanszakra jár, illetve ha több alapfokú művészetoktatási intézmény szolgáltatását 

veszi igénybe. 

 

A törvény erejénél fogva mentességet élveznek az állami gondozottak és a hátrányos 

helyzetet/halmozottan hátrányos helyzetet igazoló határozat, ezt az igazolást a beiratkozási 

laphoz kötelező csatolni. 

 

 

Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Iskola 

térítési és tandíjai a 2021/2022. tanévre 

 

Térítési díj (Előképző évfolyamok esetén a díjak 50%-a): 

Tanulmányi átlag Éves térítési díj (Ft) Féléves térítési díj (Ft) 

4,6 - 5 6 000 3 000 

4,1 - 4,5 6 800 3 400 



3,6 - 4 7 600 3 800 

3,1 - 3,5 8 400 4 200 

2 - 3 9 200 4 600 

1 - 1,9 10 000 5 000 

 

22 éven felüli tanulók esetén és/vagy 2. tanszakra a tandíj: 

Tanulmányi átlag Éves tandíj (Ft) Féléves tandíj (Ft) 

4,6 - 5 12 000 6 000 

4,1 - 4,5 13 600 6 800 

3,6 - 4 15 200 7 600 

3,1 - 3,5 16 800 8 400 

2 - 3 18 400 9 200 

1 - 1,9 20 000 10 000 

 

 

1. d) A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének 

nyilvános megállapításai és ideje. 

A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos ‒ nyilvános megállapításokat tartalmazó ‒ 

vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje. 

Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, 

vizsgálatok nyilvános megállapításai. 

 

Nem releváns. 

 

 

1. e) Az intézmény nyitva tartása: hétköznapokon 7.00 – 17.00 között. Az intézmény 

hétvégén – kivételes esetektől (pl. munkanap áthelyezés, iskolai rendezvény) eltekintve zárva 

van.  



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

események időpontjai az Ütemtervben található:  

http://altalanos.pseg.hu/hu/utemterv2021-2022/   

 

 

1. f) A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére 

vonatkozó jogszabályok megtartásával. 

 

Nem releváns. 

 

 

1. g) Szervezeti és működési szabályzat, házirend és pedagógiai program. 

http://pseg.hu/wp-content/uploads/pdf/szmsz.pdf  http://altalanos.pseg.hu/hu/hazirend-

javitott-2020-04-27_web-re-4/  http://www.pseg.hu/wp-

content/uploads/pdf/pseg_pedprogram.pdf  

 

 

 

 

 

5. a) Alapfokú művészeti iskola (továbbiakban: AMI) pedagógusok: 

 

AMI Tanárok 

Sorsz. Név Szak Végzettség 

1. Baumgartnerné Mezei Bernadett Táncművészet Egyetem 

2. Bükösdi Gábor Képzőművészet Főiskola 

3. Gombár Emese Táncművészet Egyetem 

4. 

Kutnyánszkyné Bacskai 

Eszter Színművészet Egyetem 

5. Tanainé Péterné Képzőművészet Egyetem 

6. Telek Máté Táncművészet Egyetem 

7. Toronya Alexandra Táncművészet Főiskola 

 

http://altalanos.pseg.hu/hu/utemterv2021-2022/
http://pseg.hu/wp-content/uploads/pdf/szmsz.pdf
http://altalanos.pseg.hu/hu/hazirend-javitott-2020-04-27_web-re-4/
http://altalanos.pseg.hu/hu/hazirend-javitott-2020-04-27_web-re-4/
http://www.pseg.hu/wp-content/uploads/pdf/pseg_pedprogram.pdf
http://www.pseg.hu/wp-content/uploads/pdf/pseg_pedprogram.pdf


 

5. b) AMI ‒ Nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő kollégák: 

 

AMI NOKS 

Sorsz Név Szak Végzettség 

1. Szőts Krisztián Jelmez és viselettáros Érettségi 

 

 

5. c) AMI Képzések:  

 

Évfolyamok száma művészeti áganként 

 

Képző-, és iparművészeti ág 

 

Előképző: 1-2 évfolyam 

Alapfok: 1-6 évfolyam 

Továbbképző: 7-10 évfolyam 

 

 

Szín-, és bábművészeti ág, 

 

Előképző: 1-2 évfolyam 

Alapfok: 1-6 évfolyam 

Továbbképző: 7-10 évfolyam 

Táncművészeti ág: 

 

Előképző: 1-2 évfolyam 

Alapfok: 1-6 évfolyam 

Továbbképző: 7-10 évfolyam 

 

 

5. d) Országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, 

versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való részvétel 

 

A pandémia időszaka leszűkítette a művészeti képzésben részt vevő tanulóink bemutatkozási, 

szereplési lehetőségeit. 

Folyamatosan részt veszünk: 



 

- Arany János tehetséggondozó programokon, versenyeken 

o Szín-, és bábművészet 

o Táncművészet 

 

- A Magyar Evangélikus Egyház iskolái részére kiírt rajzversenyeken és kiállításokon, és 

különböző országos rajz versenyeken 

o Képző-, és iparművészet 

 

 

5. e) A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények: 

 

A pandémia időszaka leszűkítette a művészeti képzésben részt vevő tanulóink bemutatkozási, 

szereplési lehetőségeit. 

Folyamatosan részt veszünk: 

 

- Arany János tehetséggondozó programokon, versenyeken 

o Szín-, és bábművészet (Színjáték - különdíj) 

o Táncművészet (Társastánc - különdíj) 

 

- Evangélikus rajzpályázat: 

o Képző-, és iparművészet 

 

DÍJ NÉV INTÉZMÉNY PEDAGÓGUS 

III. VÉGVÁRI DÓRA Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus 

Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola 

Tanai Péterné 

I. WÁGNER LUCA Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus 

Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola 

Tanai Péterné 

III. TAKÁCS ZOÉ Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus 

Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola 

Tanai Péterné 



III. STERCL ZSANNA Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus 

Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola 

Tanai Péterné 

Különdíj TÉVICH LAURA Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus 

Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola 

Tanai Péterné 

II. TÓTH NÓRA Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus 

Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola 

Bükösdi Gábor 

I. FEIK DEBÓRA Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus 

Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola 

Bükösdi Gábor 

II. SIMON ÁGNES Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus 

Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola 

Bükösdi Gábor 

III. FARKAS DÓRA Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus 

Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola 

Bükösdi Gábor 

Különdíj BÁBEL ZITA  Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus 

Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola 

Bükösdi Gábor 

II. GAZDA INEZ Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus 

Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola 

Bükösdi Gábor 

 

 

5. f) Az Alapfokú Művészeti Iskola rendezvényei, hagyományai: 

 

Iskolánk szem előtt tartja a művészeti képzéseknél is a csoportokon belüli kapcsolatok építését 

a szakmai képzés mellett. 

 

- Telephelyenként, csoportonként megtartjuk minden évben a Mikulás ünnepséget. 

- Telephelyenként féléves és éves táncgálákat rendezünk, kiállítást szervezünk az 

elkészült alkotásokból, illetve a színjáték tanszakunk bemutatja az adott évben 



megrendezett színjáték előadását. 

- Minden hónapban megrendezésre kerül a „Petőfi galéria” az elkészült képzőművészeti 

alkotásokból, ennek egyik különleges színfoltja volt a digitális oktatás keretében 

elkészült művek bemutatója. 

- Évenként egyszer megrendezésre kerül a „Mozgás Művészet Júniális”, ahol Iskolánk 

nem művészeti tanulói megismerkedhetnek a Tánc sokszínű világával. Flashmob-okat 

is tartunk. 

- A soltvadkerti Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola művészeti képzésében lévő tanulóival közös szakmai találkozókat szervezünk. 

 

Amennyiben a pandémia időszaka engedi, tanulóink aktívan részt vesznek a Szülők-Nevelők 

báli műsorában. 

 

 

5. g) Helyi kulturális életben történő szerepvállalás  

 

Iskolánk minden telephelyén igyekszünk a város kulturális életében aktívan részt venni: 

 

- Megemlékezéseken való szereplés (március 15., október 23.) – (Színjáték csoport) 

- Városi programokon való résztvétel (műsorokban aktív szereplés) – (Társastánc 

csoportok) 

 

 

5. h) Indított csoportok művészeti áganként 2021/2022. tanév: 

 

Székhely/Telephely Művészeti ágak 

Csoportok 

száma Létszám 

7150 Bonyhád, Kossuth L. u. 4. 

képző- és iparművészeti 

ág 1 20 

  szín- és bábművészeti ág 1 18 

  táncművészeti ág 5 124 



7150 Bonyhád, Szent Imre u. 7. 

képző- és iparművészeti 

ág 2 33 

  táncművészeti ág 8 200 

9400 Sopron, Hunyadi utca 8-10.  táncművészeti ág 9 214 

9437 Hegykő, Szt. Mihály u. 28. táncművészeti ág 1 12 

 


