
Intézmény neve: Levendula Alapfokú Művészeti Iskola  

OM azonosító: 200223 

 

Különös közzétételi lista – Alapfokú Művészeti intézmények 

 

229/2012 (VIII.28) Kormány rendelet 

 

1. Felvétel, átvétel, tanulói jogviszony keletkezése és megszűnése 

 

1.1.Jelentkezés Iskolánkba a tanulmányok megkezdésére jelentkezni a 

"Beiratkozási lap"és a „Szülői nyilatkozat” kitöltésével lehet. A beiratkozási lapot és a 

szülői nyilatkozatot kiskorú tanuló esetén a szülő vagy gondviselő, illetve nagykorú tanuló 

tölti ki, és írja alá.  

 

1.2.Felvétel, átvétel 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 23. §-a szabályozza az alapfokú művészeti iskolába 

történő felvételt. Az alapfokú művészeti iskolánkba külön beiratkozási lap benyújtásával 

kell jelentkezni. (A „Beiratkozási lap” a művészeti iskola titkárságán kérhető, illetve 

letölthető az iskola honlapjáról is.  

 

1.3. A felvételi eljárás rendjét az iskola igazgatója határozza meg úgy, hogy a beiratkozás 

időpontját a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal korábban – 

a helyben szokásos módon: az intézmény honlapján, a telephelyek faliújságján, a helyi 

médiában nyilvánosságra kell hozni.  

 

1.4. Az alapfokú művészeti iskolában, ha az igazgató másképp nem rendelkezett, a 

jelentkező képességeit az iskola – adott művészeti ágnak megfelelő végzettségű és 

szakképzettségű – pedagógusaiból álló bizottság méri fel. A bizottság a jelentkezők 

képességeinek felmérése után javaslatot készít az igazgatónak, hogy a kérelem elbírálására 

az alapfokú művészetoktatás követelményeinek és tantervi programjának az adott tanszak 

évfolyamára meghatározott rendelkezései alapján melyik évfolyamra vegyék fel a 

jelentkezőt. Ha a tanuló az alapfokú művészeti iskola magasabb évfolyamára kéri 

felvételét, a jelentkezési lapján ezt fel kell tüntetnie. Kérelméről a bizottság különbözeti 

vizsga alapján dönt.  A tanuló felvételéről, átvételéről az igazgató tájékoztat, és a döntést 

megalapozó indoklással, valamint a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással a szülőt, 

gondviselőt írásban értesíti.  

 

1.5. A tanulói jogviszony megszűnése 

A tanulói jogviszony megszűnik, ha a tanuló az alapfok 6. évfolyamot befejezte és nem 

tesz művészeti alapvizsgát vagy a továbbképző10. évfolyamát sikeresen elvégezte, vagy a 

tanuló, illetve kiskorú tanuló szülője írásban azt kérte. 

 

Megszűnik a tanulói jogviszony akkor is, ha a következő tanévre a tanuló nem iratkozik be, 

illetve a térítési díj befizetésének elmulasztása esetén, ha a második írásbeli felszólítást 

követő 15 napon belül sem rendezi a befizetést, illetve az elmaradás okát, hitelt érdemlően 

nem igazolja.  

 

Iskolánkban tíz igazolatlan tanítási óránál többet kell mulasztani ahhoz, hogy a jogszabály 

erejénél fogva – két figyelmeztetési kötelezettség (egy szóbeli és egy dokumentált írásbeli 

figyelmeztetés) mellett - megszűnjön a tanulói jogviszony.  

 

A tanulói jogviszony a szülő, illetve a nagykorú tanuló írásbeli kérelme alapján, alapos 

indokkal szüneteltethető. A kérelmet az igazgatóhoz kell benyújtani. A kérelmet az iskola 

vezetősége – az iskola érdekeire, illetve más tanulók érdekeire való hivatkozással – 

elutasíthatja. 



 

2. Beiratkozás a 2018-2019-es tanévre 2018. június 15-ig, pótbeiratkozás: szeptember 1-ig. 
 

3. A 2017-2018-es tanévre a fenntartó által engedélyezett csoportok száma 31. 

 

Dunaföldvár 

Székhely, Dunaföldvár,Templom u. 36-38. 

Csoport naplószáma/ 

tanszak 

 

Tényleges 

létszám 

[maximum: 

alapító okirat] 

Számított 

létszám 

Indítható 

osztályok/csoportok 

száma 

Képző- és Iparművészet 

Kézműves és 

környezetkultúra 

80 23 23/20= 2 

Képző- és Iparművészet 

Grafika 

80 10 10/20= 1 

 

Beszédes József Általános Iskola, Dunaföldvár,Püspök. u. 1. 

Csoport naplószáma/ 

tanszak 

 

Tényleges 

létszám 

[maximum: 

alapító okirat] 

Számított 

létszám 

Indítható 

osztályok/csoportok 

száma 

Táncművészet 40 23 23/24= 2 

 

Beszédes József Általános Iskola, Dunaföldvár, Kossuth u. 19-23. 

Csoport naplószáma/ 

tanszak 

 

Tényleges 

létszám 

[maximum: 

alapító okirat] 

Számított 

létszám 

Indítható 

osztályok/csoportok 

száma 

Táncművészet 100 40 40/24= 2 

 

Városi Művelődési Központ, Dunaföldvár,Ilona utca 9. 

Csoport naplószáma/ 

tanszak 

 

Tényleges 

létszám 

[maximum: 

alapító okirat] 

Számított 

létszám 

Indítható 

osztályok/csoportok 

száma 

Táncművészet 200 163 163/24= 7 

 

Dunaegyháza 

Általános Iskola Dunaegyháza, Iskola út 1. 

Csoport naplószáma/ 

tanszak 

 

Tényleges 

létszám 

[maximum: 

alapító okirat] 

Számított 

létszám 

Indítható 

osztályok/csoportok 

száma 

Táncművészet 100 28 28/24= 2 

 

Solt 

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Solt, Nagymajori út 24. 

Csoport naplószáma/ 

tanszak 

 

Tényleges 

létszám 

[maximum: 

alapító okirat] 

Számított 

létszám 

Indítható 

osztályok/csoportok 

száma 

Képző- és Iparművészet 44 13 13/20= 1 

Táncművészet 50 24 24/24= 1 



 

Vécsey Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 6320. Solt, Kossuth u. 60. 

Csoport naplószáma/ 

tanszak 

 

Tényleges 

létszám 

[maximum: 

alapító okirat] 

Számított 

létszám 

Indítható 

osztályok/csoportok 

száma 

Táncművészet 100 11 11/24=1 

 

Apostag 

Nagy Lajos Általános Iskola, Apostag Hunyadi u. 9-11. 

Csoport naplószáma/ 

tanszak 

 

Tényleges 

létszám 

[maximum: 

alapító okirat] 

Számított 

létszám 

Indítható 

osztályok/csoportok 

száma 

Képző- és Iparművészet 100 12 12/20= 1 

 

Tass 

Földváry Gábor Kéttannyelvű Általános Iskola, Tass, Dunai utca 24. 

Csoport naplószáma/ 

tanszak 

 

Tényleges 

létszám 

[maximum: 

alapító okirat] 

Számított 

létszám 

Indítható 

osztályok/csoportok 

száma 

Képző- és Iparművészet 100 0 0 

Táncművészet 300 76 76/24= 6 

 

Kulcs 2017/2018 tanévben szünetel a működés 

Fekete István Általános Iskola, Kulcs, Kossuth Lajos utca 75. 

Csoport naplószáma/ 

tanszak 

 

Tényleges 

létszám 

[maximum: 

alapító okirat] 

Számított 

létszám 

Indítható 

osztályok/csoportok 

száma 

Táncművészet 100 0 0 

 

Dunavecse 

Dunavecsei Református Kollégium Gróf Teleki József Általános Iskola, 6087. Dunavecse, 

Zrínyi u. 12. 

Csoport naplószáma/ 

tanszak 

 

Tényleges 

létszám 

[maximum: 

alapító okirat] 

Számított 

létszám 

Indítható 

osztályok/csoportok 

száma 

Táncművészet 50 31 31/24=2 

Zeneművészet/ kötelező 

tárgy csoportos oktatás 

30 7 7/15=1 

Képző- és Iparművészet 20 20 20/20=1 

 

Szabadegyháza 

Nagy László Művelődési Ház, 2432. Szabadegyháza, Szabadság tér 18. 

Csoport naplószáma/ 

tanszak 

 

Tényleges 

létszám 

[maximum: 

alapító okirat] 

Számított 

létszám 

Indítható 

osztályok/csoportok 

száma 

Táncművészet 100 10 10/24=1 

 

http://www.drkiskola.hu/


 

4. Térítési és tandíj: A Knt. 16. § (3) bekezés alapján az állami fenntartású és az állami 

feladatellátásban részt vevő alapfokú művészeti iskolában heti hat tanórai foglalkozás 

biztosított térítési díj ellenében a főtárgy gyakorlatának és elméletének elsajátításához, 

valamint tanévenkénti egy meghallgatás és egy művészi előadás, továbbá e szolgáltatások 

körében az iskola létesítményeinek, felszereléseinek használata. Jelen oktatás térítési-és 

tandíjjal vehető igénybe, melynek mértéke minden évben a folyó kiadások egy tanulóra jutó 

hányadának függvényében kerül megállapításra. Levendula Művészeti Egyesület a kérhető 

térítési és tandíj megállapításának szabályait, valamint a szociális alapon adható 

kedvezmények feltételeit megállapította, majd ennek megfelelően a Levendula Alapfokú 

Művészeti Iskola kialakította a 2017/2018. év tanévének térítési és tandíjainak összegét.  

 

4.1. Térítési díjak (max. 6 tanórai foglalkozás igénybevételéig): 

 

 

Tánc-, képző-, és iparművészet, szín-, és 

bábművészet (heti min. 4-max. 6 tanórai fogl.) 

18000 18500 18800 19000 

Tanulmányi eredmény jeles, 

és újonnan 

beiratkozott 

tanuló 

esetén 

jó közepes elégséges 

 

Zeneművészet egyéni foglalkozás (heti 

min. 4-max. 6 tanórai fogl.) 
18000 18500 18800 19000 

Tanulmányi eredmény jeles, 

és újonnan 

beiratkozott 

tanuló 

esetén 

jó közepes elégséges 

 

4.2. Tandíjak 

 

Tanulók tandíja 6 tanórai foglalkozás 

meghaladása esetén 

26000 26500 26800 27000 

Tanuló tandíja, ha utána más művészeti 

iskola veszi igénybe a normatívát 

26000 26500 26800 27000 

Tanuló tandíja, ha az iskolában 2 tanszakra 

is jelentkezik 

26000 26500 26800 27000 

Tanulmányi eredmény jeles jó közepes elégséges 

 

4.3. 22 éves kor felett a tandíj 

 

Tanulmányi eredmény jeles jó közepes elégséges 

 44000 44000 44000 44000 

 

4.4.A térítési díj és a tanulmányi átlageredmény megállapítása 

 

a térítési díjakat tanév végén a tanulmányi eredmény alapján kell megállapítani 

b) A tanulmányi átlageredmény kiszámításánál a 2,50-ig az elégséges, 2,51-3,5 

tanulmányi eredmény a közepes kategóriába, a 3,51-4,5 tanulmányi eredmény a jó 

kategóriába, a 4,51-től számított eredmény pedig a jeles kategóriába tartozik. 

c) Az évfolyamismétlő a legutolsó érvényes eredménye alapján fizet térítési díjat, 

amennyiben az első évfolyamot ismétli akkor a régi tanulókra érvényes térítési díjat 

köteles fizetni. 



d) Kérelem alapján a térítési és tandíjakat részletekben lehet megfizetni. 

Időpontjai: minden hónap 15-ig kell befizetni a havi térítési illetve tandíjat. 

 

4.5.Tandíj kötelezettség áll fenn: 

 

- Akik más művészeti intézmény szolgáltatását térítési díjért veszik igénybe. 

- Akik hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek (egyetem) illetve, akik tanulói 

jogviszonnyal nem rendelkeznek. 

- Mindazok, akik 6 év alatti és 22 év felettiek. 

- A heti hat tanórát meghaladó foglalkozások esetén, a meghaladó foglalkozásokra. 

- A második, vagy további művészeti képzésben való részvételért. A fenntartó 

engedélyével a második művészeti képzés is igénybe vehető térítési díjfizetési 

kötelezettség mellett, ha az nem haladja meg a heti hat tanórát. 

 

4.6. Kedvezmények 

 

Minden esetben ingyenes a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, a testi, 
érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi vagy beszédfogyatékos, továbbá az autista tanuló 

részére az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel..   

A mentesség jogosultságáról szóló határozatot az intézménynek 2017. szeptember 15-ig 

kell bemutatni. 

A kérelmeket és mellékleteit 2017. szeptember 30-ig lehet benyújtani az intézmény 

vezetőjéhez. Az intézményvezető egyeztet a fenntartóval és a fenntartói egyetértést 

követően értesíti a tanuló törvényes képviselőjét a kérelem elbírálásáról. 
 

Adható kedvezmények: Minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű, a 

hátrányos helyzetű tanuló, a testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi vagy 

beszédfogyatékos, továbbá az autista tanuló részére az első alapfokú művészetoktatásban való 

részvétel, melyet alátámasztó dokumentumokkal szükséges igazolni.   

 

5. Fenntartó az intézmény munkájával összefüggő értékelései, megállapításai: 

 

2016/2017 tanévre vonatkozóan: 

 

I. Vizsgálat időpontja: 2016. augusztus 29. 

Téma: belső szabályzatok elfogadására előírt eljárási rendelkezések megtartásának, a 

szabályzatokban foglaltak jogszerűségének vizsgálata 

Fenntartó képviselője az alábbi szabályzatokat vizsgálta: 

Iratkezelési, irattárazási és adatvédelmi szabályzat 

Pénzkezelési szabályzat 

Házirend 

Pedagógusok alkalmazási feltételei 

Integrációs Program 

Vizsgálat megállapításai: A fenntartó képviselője a vizsgált dokumentumokat rendben 

találta. 

 

II. Vizsgálat időpontja: 2016. szeptember 15. 

Téma: nevelő-oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésével 

összefüggő tevékenység és a gyermek- és tanuló balesetek megelőzésével kapcsolatos 

tevékenység ellenőrzése. Létszámadatok ellenőrzése 

Fenntartó képviselője az alábbi dokumentumokat vizsgálta: 

Telephelyek együttműködési megállapodásai 

Tanulói balesetvédelmi oktatás meglétének ellenőrzése a csoportnaplókban 

Házirend ismertetésének körülményei 



Létszámadatok ellenőrzése csoportnaplókban, tanúsítványban, statisztikai 

adatszolgáltatás előkészítése 

Vizsgálat megállapításai: A fenntartó képviselője a vizsgált dokumentumokat rendben 

találta.  

 

III. Vizsgálat időpontja: 2017. január 19. 

Téma: a nevelési-pedagógiai program végrehajtását, a közoktatási intézményben folyó 

szakmai munka eredményességét.  

Gazdasági, pénzügyi adatok egyeztetése. Adatkérés Költségvetési támogatás igényléséhez 

Fenntartó képviselője az alábbi dokumentumokat vizsgálta: 

Félévi felvételi és vizsgajegyzőkönyvek, fotódokumentáció, óralátogatás  

 Csoportnaplók  

    Vizsgálat megállapításai: 

Fenntartó képviselője megállapítja, hogy a 2016/2017-es tanév I. félévének zárása 

törvényes keretek között folyt le. A vizsgajegyzőkönyvek kiállításra kerültek. 

Költségvetési támogatás igényléséhez a kért adatokat az iskolatitkártól megkapta. 

 

IV. Vizsgálat időpontja: 2017. május 27. 

Téma: a nevelési-pedagógiai program végrehajtását, a közoktatási intézményben folyó 

szakmai munka eredményességének vizsgálata.   

Tanügyi dokumentumok 

Térítési és tandíjak befizetésének, könyvelésének ellenőrzése 

Fenntartó képviselője az alábbi dokumentumokat vizsgálta: 

Év végi vizsgákkal kapcsolatos dokumentumok, meghívók, plakátok. 

Csoportnaplók ellenőrzése, bizonyítványok, törzslapok előkészítésnek ellenőrzése a 

tanévzárásához. 

Térítési és tandíjak befizetéséről szóló bizonylatok 

Vizsgálat megállapításai: Az év végi tanulói beszámolások, vizsgák rendben lezajlottak.  

A tanulók az előírásoknak megfelelően adtak számot tudásukról. A vizsgákról a 

jegyzőkönyvek elkészültek. 

1. Fenntartó képviselője megállapítja, hogy a 2016/2017-es tanév zárásához az 

előkészületek megtörténtek. Bizonyítványok a régi és új tanulók számára is 

előkészítésre kerültek. Minden tanuló 2017. június 15-ét követően átveheti 

bizonyítványát. 

2. Térítési és tandíjak befizetését igazoló bizonylatok ellenőrizve.  Díjhátralék miatt 

felszólító levelek postázásra kerültek. 

 

2017/2018 tanévre vonatkozóan: 

 

I. Vizsgálat időpontja: 2017. augusztus 29. 

Téma: belső szabályzatok elfogadására előírt eljárási rendelkezések megtartásának, a 

szabályzatokban foglaltak jogszerűségének vizsgálata, tanév indításával összefüggő 

dokumentumok 

Fenntartó képviselője az alábbi szabályzatokat vizsgálta: 

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 

Integrációs program 

Pedagógusok alkalmazási feltételei 

Telephelyek együttműködési megállapodásai, bérleti szerződések 

Vizsgálat megállapításai: A fenntartó képviselője a vizsgált dokumentumokat rendben 

találta. 

A Szervezeti és Működési Szabályzatban és az Integrációs programban frissítésre kerültek 

a telephelyek. A megszűnt telephelyek kivétele megtörtént, a 2017/2018 tanévtől újonnan 



induló telephelyek bekerültek a programokba. 

A tanév kezdéséhez a megbízási szerződéssel foglalkoztatott pedagógusokkal megtörtént a 

szerződéskötés. Az alkalmazási feltételeket rendben találta. 

A telephelyek együttműködési megállapodásai érvényesek. 

 

II. Vizsgálat időpontja: 2017. szeptember 19. 

Téma: nevelő-oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésével 

összefüggő tevékenység és a gyermek- és tanuló balesetek megelőzésével kapcsolatos 

tevékenység ellenőrzése. Statisztikai adatszolgáltatás előkészítése. 

Fenntartó képviselője az alábbi dokumentumokat vizsgálta: 

Telephelyek együttműködési megállapodásai 

Tanulói balesetvédelmi oktatás meglétének ellenőrzése a csoportnaplókban 

Házirend ismertetésének körülményei 

Tanúsítvány, csoportnaplók  

Vizsgálat megállapításai: A fenntartó képviselője a vizsgált dokumentumokat rendben 

találta.  

 

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok megállapításai: 

 

I. vizsgálat 

Vizsgálatot lefolytató hatóság: Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala 

 

Ellenőrzés célja, tárgya: a fenntartó a nevelési-oktatási intézményt az alapító okiratban és 

a működéshez szükséges engedélyben meghatározottak szerint működteti-e, a fenntartó a 

nevelési-oktatási intézmény törvényes és szakszerű működése érdekében milyen 

intézkedéseket tett. 

Ellenőrzés módja: adatszolgáltatással, iratbemutatással megvalósuló ellenőrzés 

Ellenőrzés megindításának napja: 2017. szeptember 4. 

Az eljáró szerv megállapításai: 

A fenntartó nem tett intézkedést arra vonatkozóan, hogy a köznevelési intézmény 

közzétételi listája megfeleljen a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. 

Fenntartó intézkedése a megállapítással kapcsolatban: 

A fenntartó intézkedett a dokumentum jogszabályban előírt megfeleléséről. Az intézmény 

2017. október 27-i dátummal módosította a dokumentumot. 

 

II. vizsgálat 

Vizsgálatot lefolytató hatóság: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, Kecskeméti Járási 

Hivatala 

Ellenőrzés tárgya: a Nkt. 34.§ (2) valamint az EMMI rendelet 158.§ (5) bekezdései 

alapján törvényességi ellenőrzés 

Ellenőrzés módja: Helyszíni ellenőrzés 

Helyszíni ellenőrzés időpontja: 2017. október 10. 

Az eljáró szerv megállapításai: 

A törvényességi ellenőrzés során az ellenőrzés alá vont dokumentumokban 

jogszabálysértést az ellenőrzést végzők nem tapasztaltak. Az intézményben a szükséges 

dokumentumok rendelkezésre álltak, a jogszabályoknak megfelelően. 

 

6. Az intézmény nyitvatartási rendje: 

Székhelyén ( Dunaföldvár, Templom u. 36-38.) hétköznap 8-16 óráig, illetve az iskola 

programjaihoz igazodóan. Az intézmény telephelyein a befogadó intézmény nyitvatartási 

rendje szerint.  

 

 



A  tanév helyi rendje 

 

Szorgalmi időszak:  

 

- első tanítási nap: 2017. szeptember 1. péntek 

- utolsó tanítási nap: 2018. június. 15. péntek 

A tanév első fele: 2018. január 26-ig tart.. Február 2-ig kell értesíteni a szülőket a félévi 

eredményről. Az első és második félév lezárását követő tizenöt napon belül az iskoláknak 

nevelőtestületi értekezletet kell tartani.  

 
Tanítási szünetek:  

őszi szünet: október 30-november 3-ig. (utolsó tanítási nap okt.27. első tan.nap: nov: 6) 

téli szünet: december 27-január 2-ig. (utolsó tan.nap dec. 22. első tan. nap: jan. 3.) 

tavaszi szünet: március 29-április 3-ig (utolsó tan.nap: márc 28. első tan.nap: áprl 4.)  

 
Munkaszüneti napok: hivatalos ünnepnapok 

Áthelyezett munkanap: 

 március 10. szombat, ledolgozás, áthelyezett munkanap – március 16. péntek 

pihenőnap  

 április 21. szombat, ledolgozás, áthelyezett munkanap – április 30. hétfő pihenőnap 

 

Vizsgák rendje: 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2017/2018. tanév rendjéről alapján: 

2) Az alapfokú művészeti iskolákban a tanítási év utolsó három hetében lehet vizsgát 

szervezni. A vizsga időpontját az iskola igazgatója határozza meg. (év végi záró vizsga, 

alapvizsga, záróvizsga), azaz iskolánkban: 2018. május 29-tól, június 15-ig. 

 

Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak 

nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, 

hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet 

tájékoztatás céljából meg kell küldeni az iskolai szülő szervezetnek és a fenntartónak. 

 

A Levendula Művészeti Egyesület által működtetett dunaföldvári Levendula Alapfokú 

Művészeti Iskola a 16. tanévét kezdi meg 2017. szeptember 1 – én. 

 

Munkaterv alapján a nevelési évben tervezett jelentősebb rendezvények, események 

 

Hónap Esemény, rendezvény 

Szeptember szeptember 18. Gróf Teleki nap – Dunavecse – néptánc, citera tanszak 

szeptember 21. Szüreti mulatság – Dunaföldvár 

Október október 4. Idősek világnapja 

október 5. Szüreti mulatság – Dunaegyháza – sajátszervezésű program 

október 6. Megemlékezés az Aradi vértanúkról – közreműködés az 

ünnepségen Dunaegyháza, Dunaföldvár 

október 18. Latin Party – Tass faluház 

október 23. Megemlékezés az 1956-os forradalomra – közreműködés az 

ünnepségen Dunaföldvár 

November november 20. Katalin Bál - Tass 

December december 15. Levendula karácsony: karácsonyi vendégjárás – Dunaföldvár – 

néptánc tanszak, Iskolai  

december 13. Karácsonyi ünnepség Dunaföldváron, települési ünnepségen 

való részvétel - Dunaföldvár  

Január január 20. Tassi Társastánc fellépés Ady Endre Ginnázium, Ráckeve 



Február február 15.Tassi társastánc tanszak fellépése Baksay Sándor Gimnázium  

Március március 15. Március 15.-i megemlékezéseken közreműködés – Dunaegyháza, 

Dunaföldvár,  

március 25. Dunaföldvári néptánc tanszak Kiskőrös Néptáncfesztivál, 

Tavaszköszöntő néptáncfesztivál, Mezőföld virágiai Megyei Szólótáncverseny 

március 31. Tassi Társastánc tanszak – Szülők Bálja, Tass 

Április április 21. Tassi Társastánc tanszak – Dömsöd Tavaszváró, VIII. NAPFÉNY 

Társastánc Fesztivál 

 április 21. Dunaföldvár Néptánc tanszak – Baracsi Néptáncfesztivál  

Május május 1. Dömsödi napok  

Dunaegyházi, Dunaföldvári, Tassi majális Táncművészeti Tanszakok 

szereplése 

május 20. Tassi Társastánc tanszak – Zemplén Országos Minősítő Társastánc 

Fesztivál és Koreográfus verseny – Sátoraljaújhely 

május 29.  Néptánc tanszak – Pünkösdölő, Dunaegyháza 

Június június 5. Levendula nap kistérségi tanévzáró, Képző- és Iparművészeti 

tanszak kiállítás Dunaföldvár Művelődési Ház 

június 9. Antanténusz saját rendezésű fesztivál 

június 18-22. Művészeti alkotó tábor – Dunaföldvár 

június 22. Tass Társastánc tanszak – saját szervezésű verseny – III. 

Százszorszép Kupa Gyermek és Ifi Társastánc Verseny és Minősítő Formációs 

Fesztivál – Tass 

Július július 5. Társastánc tanszak szereplés – Nyári Esték rendezvényen, Tass 

Falunap Augusztus 20-i ünnepség 

 

 

7. Pedagógiai-szakmai ellenőrzés adott időszakban nem volt. 

 

8. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzá rendelve a helyi tanterv 

tantárgyfelosztásához, művészeti áganként 

 

Táncművészeti ág: 

 

Tantárgy  Alkalmazott 

pedagógus  

Iskolai végzettség  Szakképzettség  Szakvizsga 

Néptánc Néptánc - 

pedagógus 1 

Táncművészeti 

főiskola 

Néptánc - 

pedagógus 

szakvizsga: 2013. 

december 18.  

Néptánc Néptánc – 

pedagógus 2 

Táncművészeti 

főiskola 

Néptánc - 

pedagógus 

szakvizsga: 2005. 

június 17. 

Néptánc Néptánc – 

pedagógus 3 

Táncművészeti 

főiskola 

Néptánc - 

pedagógus 

- 

Néptánc Néptánc – 

pedagógus 4 

Táncművészeti 

főiskola 

Néptánc - 

pedagógus 

- 

Társastánc Társastánc – 

pedagógus  

Táncművészeti 

főiskola 

Társastánc – 

pedagógus  

- 

 

Képző és Iparművészeti ág: 

 

Tantárgy  Alkalmazott 

pedagógus  

Iskolai végzettség  Szakképzettség  Szakvizsga 



Grafika, 

kézművesség 

tanár 

Grafika, 

Kézművesség 

Pécsi 

Tudományegyete

m Tanárképző 

Intézet 

Rajz-, földrajz 

szakos tanár 

 

Kézművesség 

tanár 

Kézművesség Eötvös József 

Tanítóképző 

Főiskola 

Általános iskolai 

tanító 

 

Kézművesség 

tanár 

Kézművesség Eszterházy Károly 

Tanárképző 

Főiskola 

Rajz szakos tanár  

 

Zeneművészeti ág: 

 

Tantárgy  Alkalmazott 

pedagógus  

Iskolai végzettség  Szakképzettség  Szakvizsga 

Népi hangszer – 

citera 

Citera oktatás Apor Vilmos 

Katolikus 

Főiskola 

 

általános iskolai 

tanító/nemzetiségi 

tanító roma 

szakirány 

 

 

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

szakképezettsége 

 

 

Alkalmazott Iskolai végzettség  Szakképzettség  Szakvizsga 

Ügyintéző Középfokú   

Iskolatitkár Középfokú   

Jelmez- és 

viselttáros 

 Középfokú   

 

10. Az alapítás évéhez viszonyítva hány előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamot 

működtet 

 

Művészeti ág Alapítva Előképző 

évfolyam  

Alapfokú 

évfolyam  

Továbbképző 

évfolyam  

Táncművészet  2002 2 6 4 

Képző és 

Iparművészet 

2002 - 5 - 

Zeneművészet  2006 - 4  

 

11. Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, 

versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való részvétel 

 

Esemény megnevezése Területi hatálya 

(országos, 

nemzetközi, 

egyéb) 

Típusa (verseny, 

fesztivál, kiállítás, 

színházi előadás, 

egyéb) 

Részvétel típusa 

(résztvevő, 

díszvendég, 

meghívott, 

versenyző stb.) 



Február 

VI. Apáczai Társastánc Fesztivál és 

Formációs Verseny 

Pécs 

Országos 

 

Verseny 

 

Versenyző 

 

Március  

Mezőföld virágai Megyei 

Szólótáncverseny,  

Székesfehérvár 

Március 

Tavaszköszöntő néptáncfesztivál, 

Dunaföldvár 

Országos 

 

 

 

 

Helyi 

Verseny 

 

 

 

 

Bemutatkozó 

Versenyző 

 

 

 

 

Résztvevő 

Április  

Baracsi néptáncfesztivál – Baracs 

Április 

VIII. NAPFÉNY Társastánc Fesztivál 

és Koreográfus Verseny 

Szeged 

Április 

Bács-Kiskun Megyei Gyermek és 

Ifjúsági Néptánctalálkozó és Minősítő 

Verseny 

Kiskőrös 

Országos 

 

 

 

Országos 

 

 

 

 

 

Országos 

Verseny 

 

 

 

Verseny 

 

 

 

 

 

Országos 

Versenyző 

 

 

 

Versenyző 

 

 

 

 

 

Versenyző 

Május  

XIII. Zempléni országos minősítő 

Társastánc fesztivál és koreográfus 

verseny – Társastánc tanszak, 

Sátoraljaújhely 

Országos 

 

Verseny  

 

Versenyző 

Június 

– III. Százszorszép Kupa Gyermek és 

Ifjúsági Társastánc Verseny és 

Minősító Formációs Fesztivál – Tass 

Június 

Művészeti évzáró, Dunaföldvár, 

néptánc, társastánc, kézművesség, 

grafika 

Országos 

 

 

 

 

 

 

Helyi 

Verseny 

 

 

 

 

 

 

Bemutatkozó 

Rendező, 

Versenyző 

 

 

 

 

 

Résztvevő 

 

 

12. Megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények 



Verseny, bemutató Eredmények 

VI. Apáczai Társastánc 

Fesztivál és Formációs 

Verseny 

Pécs, 2017. február 11. 

Bányai Dorina – Szakos Richárd : latin elődöntő 

Tóth Adél – Fülöp Gábor Erik:  latin első helyezés, standard első 

helyezés 

Vasaji Elizabet – Vasaji László Nimród: standard harmadik helyezés 

Bálint Panna – Kalát Ágoston: latin második helyezés, 

Pesti Virág – Tóth Adél: latin negyedik hely 

Szűcs Stella – Szűcs Ciprián Zoltán: standard harmadik , latin ötödik 

helyezés 

Tanári különdíj: Nagy Nóra 

 Apáczai kupa a legsikeresebb iskolának: Levendula Alapfokú Művészeti 

Iskola 

Formációs Verseny 

Tornádó csoport  
Lie – Bécsi keringő – aranyminősítés 

Cola – Cha-cha- aranyminősítás 

Move mix – Latin mix – ezüst minősítés 

Korall csoport 
Swing With me – Quickstep – ezüst minősítés 

You mix – Latin mix – ezüst minősítés 

Vadmacskák csoport 
Szikra – Bécsi keringő – ezüst minősítés 

Hurrikán – Latin egyveleg – ezüstminősítés 

Bestiák csoport 
Harmónia – Angol keringő – arany minősítés 

La la la – Salsa – ezüst minősítés 

Álom –Ézés – Tangó – arany minősítés 

Pezsgés – Salsa – aranymnősítés 

Főnix – Let me go – bécsi keringő – arany minősítés 

Bács-Kiskun Megyei 

Gyermek és Ifjúsági 

Néptánctalálkozó és 

Minősítő Verseny 

Kiskőrös – 2017. 

március 31. 

Gólya-Cinege csoport : Arany minősítés 

Fecske csoport: Ezüst minősítés 

Iker Józsefné : Koreográfiai díj 

 

Mezőföld virágai 

Megyei 

Szólótáncverseny 
 

Székesfehérvár 

2017. március 25. 

Gordos Iringó – Farkas Áron 

elnyerték a Mezőföld virágai címet. 

Irongó és Áron 2016-ban is megnyerték ezt a címet 

Stingli Péter is szépen szerepelt a versenyen 

VIII. NAPFÉNY 

Társastánc Fesztivál és 

Koreográfus Verseny 

Szeged, 2017. április 22. 

Tornádó: Move mix – Ezüst minősítés / Love mix – 2 

Kristály: Keep holding on – Ezüst minősítés 

Vadmacska – Szikra bécsikeringő – Arany minősítés / Hurrikán – Arany 

minősítés 

Korall: Swing with me – Ezüst minősítés/ You mix – Arany minősítés / 

The force – 2 

Bestia:  – Harmónia – Arany minősítés / La la la – Arany minősítés 

Álom: – Érzés – Arany minősítés / Pezsgés – Arany minősítés / Just a 

fool – 1 

Főnix: Let me go – 1 

XIII. Zemplén Országos 

Minősítő Társastánc 

Fesztivál és 

Koreográfus Verseny 

 2017 május 19-20. 

Sátoraljaújhely 

Koreográfiai díj 

Nívó I. fokozat: Álom / Just a fool 

Nívó I. fokozat: Angol keringő 

Nívó I. fokozat: Főnix / Let me go 

Nívó I. fokozat: Quick step show 

Nívó I. fokozat: Korall / The Force 

Nívó I. fokozat: Bestiák /Hit me up 

Nívó II. fokozat: Tornádó / Love mix 

Összesített: Nagy Nóra Nívó I. díj 



Minősítés 

Korall csoport: Swing with me – Ezüst minősítés 

Korall csoport: You mix – Ezüst minősítés 

Álom csoport: Érzés – Arany minősítés 

Álom csoport:  Pezsgés – Arany minősítés 

Vadmacskák csoport: Szikra – Arany minősítés 

Vadmacskák csoport: Hurrikán – Ezüst minősítés 

Bestiák csoport: Lalala – Arany minősítés 

Tornádó csoport: Move mix – Ezüst minősítés 

Kristály csoport: Keep holding on – Ezüst minősítés 

 

13. A helyi kulturális életben történő szerepvállalás és az intézmény saját rendezvényei, 

hagyományai 

 

Hónap Esemény, hagyomány 

Szeptember Indul a Levendula – évnyitó a telephelyeken 

Október Nyugdíjas Egyesület – Dunaegyháza: Nemzetiségi nap  

Szüreti mulatság – Dunaföldvár 

Szüreti mulatság – Dunaegyháza – sajátszervezésű program 

Megemlékezés az Aradi vértanúkról – közreműködés az ünnepségen 

Dunaegyháza, Dunaföldvár 

Gróf Teleki nap – Dunavecse – néptánc, citera tanszak 

Latin Party – Tass faluház 

Megemlékezés az 1956-os forradalomra – közreműködés az ünnepségen 

Dunaföldvár 

November 20 Katalin Bál - Tass 

December Levendula karácsony: karácsonyi vendégjárás – Dunaföldvár – néptánc 

tanszak, Iskolai Karácsonyi ünnepség Dunaföldváron, települési ünnepségen 

való részvétel - Dunaföldvár  

Január Félévzáró koncertek és kiállítások 

Fejér megyei népdalverseny – Dunaújváros – citera tanszak 

Tassi Társastánc fellépés Ady Endre Ginnázium, Ráckeve 

Február Tassi társastánc tanszak fellépése Baksay Sándor Gimnázium, 

Kunszentmiklós, Valentin Bál, Dömsöd  

Március Dunaföldvári néptánc tanszak Kiskőrös Néptáncfesztivál, Tavaszköszöntő 

néptáncfesztivál, Mezőföld virágiai Megyei Szólótáncverseny 

Március 15.-i megemlékezéseken közreműködés – Dunaegyháza, 

Dunaföldvár,  

Tassi Társastánc tanszak – Szülők Bálja, Tass 

Április Tassi Társastánc tanszak – Dömsöd Tavaszváró, VIII. NAPFÉNY Társastánc 

Fesztivál 

Dunaföldvár Néptánc tanszak – Baracsi Néptáncfesztivál  

Május Dömsödi napok  

Dunaegyházi, Dunaföldvári, Tassi majális Táncművészeti Tanszakok 

szereplése 

Tassi Társastánc tanszak – Zemplén Országos Minősítő Társastánc Fesztivál 

és Koreográfus verseny – Sátoraljaújhely 

Tass Társastánc tanszak – saját szervezésű verseny – III. Százszorszép Kupa 

Gyermek és Ifi Társastánc Verseny és Minősítő Formációs Fesztivál – Tass 

Dunaegyháza Néptánc tanszak – Pünkösdölő, Dunaegyháza 

Június Levendula nap kistérségi tanévzáró, Képző- és Iparművészeti tanszak kiállítás 

Dunaföldvár Művelődési Ház 



Antanténusz saját rendezésű fesztivál 

Művészeti alkotó tábor - Dunaföldvár 

Július Társastánc tanszak szereplés – Nyári Esték rendezvényen, Tass Falunap 

Augusztus 20-i ünnepség 

 

 

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

Oktatott tárgyak telephelyenként 

Művészeti ág neve Oktatott tanszak neve Telephely 

Táncművészet Néptánc tanszak Dunaföldvár, Kulcs, Solt, 

Dunavecse, Dunaegyháza, 

Szabadegyháza 

Táncművészet Társastánc tanszak Tass 

Képző- és iparművészet Környezet és kézműves 

kultúra tanszak 

Dunaföldvár, Apostag, Solt 

Képző- és iparművészet Grafika és festészet tanszak Dunaföldvár 

Zeneművészet Citera Dunavecse 

 

Művészeti ág Egyéni 

oktatásban 

résztvevők száma 

Csoportos főtárgy 

oktatásban 

résztvevők száma 

(csoportok/tanulók) 

Kötelező, 

választható 

tárgyak 

csoportjainak 

száma 

Nagyobb 

létszámú 

együttesek 

Táncművészet   411 24  

Képző és 

iparművészet 

 78 6  

Zeneművészet 7 7 1   

 

Táncművészeti csoportos oktatás: 

Táncművészet Csoportnapló 

osztálybesorolása besorolása 

Létszám 

Néptánc  

Dunaföldvár, Püspök u. 1.  

Ek1-Ek2 14 

Néptánc  

Dunaföldvár, Püspök u. 1. 

A1 9 

Néptánc  

Dunaföldvár, Kossuth L. u.19-

23. 

Ek1-Ek2 22 

Néptánc  

Dunaföldvár, Kossuth L. u.19-

23. 

A1-A2 18 

Néptánc   

Dunaföldvár, Ilona u. 9. 

A6 24 

Néptánc   

Dunaföldvár, Ilona u. 9. 

A6 24 

Néptánc 

Dunaföldvár, Ilona u. 9. 

A6 24 

Néptánc  

Dunaföldvár, Ilona u. 9. 

A6 24 

Néptánc  

Dunaföldvár, Ilona u. 9. 

A3-A4-A5-A6-T7-T8 24 



Néptánc  

Dunaföldvár, Ilona u. 9. 

A6 24 

Néptánc  

Dunaföldvár, Ilona u. 9. 

A6 24 

Néptánc  

Szabadegyháza, Szabadság tér 

18.  

A1 10 

Néptánc 

Solt, Nagymajori u. 24.  

A3-A4-A6 24 

Néptánc  

Solt, Kossuth 

A1-A2 11 

Néptánc  

Dunavecse Zrinyi u. 12.  

Ek1-Ek2 14 

Néptánc 

Dunavecse Zrínyi u. 12.  

A1-A2 17 

Néptánc 

Dunaegyháza, Iskola u. 1.  

A1-A2-A3-A4-A5-T7 15 

Néptánnc 

Dunaegyháza, Iskola u.1.  

Ek1-Ek2-A1 13 

Társastánc 

Tass, Dunai u. 24.  

A6 16 

Társastánc 

Tass, Dunai u. 24 

A4 14 

Társastánc 

Tass, Dunai u. 24 

A3 16 

Társastánc 

Tass, Dunai u. 24 

A2 7 

Társastánc 

Tass, Dunai u. 24 

T10 12 

Társastánc 

Tass, Dunai u. 24 

T8 11 

 

Képző és iparművészet: csoportos oktatás 

Képző és iparművészet Csoportnapló 

osztálybesorolása besorolása 

Létszám 

Környezet és kézműves kultúra 

Dunaföldvár, Templom u. 36-

38. 

A2-A3-A4 10 

Környezet és kézműves kultúra 

Dunaföldvár, Templom u. 36-

38. 

A2 13 

Grafika és festészet 

Dunaföldvár, Templom u. 36-

38. 

A3-A5 10 

Környezet és kézműves kultúra 

Apostag, Hunyadi u. 9-11. 

A2-A3-A4 12 

Környezet és kézműves kultúra 

Dunavecse, Zrínyi u 12.  

A3 20 

Környezet és kézműves kultúra 

Solt, Nagymajori u. 24.  

A2-A3-A4 13 

 

Citera csoportos oktatás: Népzenei ismeretek 

Zeneművészet Csoportnapló 

osztálybesorolása besorolása 

Létszám 



Citera 

Dunavecse, Zrínyi u. 12.  

A1-A2-A3-A5 7 

 

 

Citera egyéni oktatás: Tanulói létszám: 7 fő 

Előképző Alapfok Továbbképző 

évfolyam létszám évfolyam létszám évfolyam létszám 

  A1, A2,A3, 

A5 

7   

 

 

 

Kelt: Dunaföldvár, 2017. október 27 

          Molnárné Miklán Jolán 

                 intézményvezető 

 


