
Közzétételi lista a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24. § (1) 

bekezdése értelmében 

 

(5) Az alapfokú művészeti iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon 

kívül tartalmazza: 

a) A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. 

Képző- és iparművészeti ág: Cseh Németh László - főiskola, pedagógus II. földrajz-rajz 

szakos általános iskolai tanár 

 

b) A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai 

végzettsége és szakképzettsége. 

1 fő iskolatitkár – Kozma Ildikó : gimnáziumi érettségi, pénzügyi-számviteli ügyintéző. 

 

c) Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok 

száma. 

Képző- és iparművészeti ág, festészet tanszak: 

- előképző: 8 fő 

- alapfok: 32 fő 

- továbbképző: 0 fő 

 

d) Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, 

fesztiválokon, kiállításokon való részvételek. 

Lásd: Iskolai tájékoztató: 

http://zalaberiskola.hu/uploads/images/Iskolai%20t%C3%A1j/iskolai%20t%C3%A1j%C3%A

9koztat%C3%B3%20%C3%A9v%20v%C3%A9gi%202018..pdf 

 

 

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

Lásd: Iskolai tájékoztató: 

http://zalaberiskola.hu/uploads/images/Iskolai%20t%C3%A1j/iskolai%20t%C3%A1j%C3%A

9koztat%C3%B3%20%C3%A9v%20v%C3%A9gi%202018..pdf 

 

 

http://zalaberiskola.hu/uploads/images/Iskolai%20t%C3%A1j/iskolai%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20%C3%A9v%20v%C3%A9gi%202018..pdf
http://zalaberiskola.hu/uploads/images/Iskolai%20t%C3%A1j/iskolai%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20%C3%A9v%20v%C3%A9gi%202018..pdf
http://zalaberiskola.hu/uploads/images/Iskolai%20t%C3%A1j/iskolai%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20%C3%A9v%20v%C3%A9gi%202018..pdf
http://zalaberiskola.hu/uploads/images/Iskolai%20t%C3%A1j/iskolai%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20%C3%A9v%20v%C3%A9gi%202018..pdf


f) Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai. 

A szépművészetek és az alkalmazott művészetek közötti átjárhatóságot a Művészeti projektek 

jó gyakorlat segíti.  Hagyomány, hogy a karácsonyi ünneplés hátteréül elkészítették a diákok 

felnőtt irányításával a nagy betlehemet, ami az asztalos munkától kezdve a kőműves, majd a 

tapétázó munkálatok részelemeit is magában foglalta. Az év végi művészeti bemutatót is 

minden évben megrendezzük, itt megjelenik a festészet tanszakon elkészített munkákból egy 

tártlat, a szépművészeteknek helyet adó színpadi és kiállítási tér elkészítése során pedig a 

mesterségek egy-egy eleme ismételten megjelent. 

g) A helyi kulturális életben történő szerepvállalást. 

Az évről évre megrendezésre kerülő „Művészeti bemutató” keretében rendezett galéria 

hozzájárul a helyi kulturális élethez, mivel a település kulturális életét ápoló szervezetek tagjai, 

az önkormányzat képviselői és az iskolánk tanulóinak szülei részt vesznek a rendezvényünkön. 

Ezen felül a galéria megjelenik a ballagási ünnepségen is, amelyen a ballagóink hozzátartozói) 

más települések lakói) is részesülnek a művészi alkotásainkon keresztüli kultúra 

közvetítésében. A művészeti projektjeinkben létrejött alkotásokat is közzé tesszük kiállítások 

formájában, amelyeket a fentiekhez hasonlóan közzé teszünk a partnereink számára. 

 

h) Művészeti áganként a csoportok száma és a csoportok tanulói létszáma. 
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furulya   
rajz - festés - 

mintázás   
balett   

 

fuvola   grafika   moderntánc    

oboa   festészet 40 néptánc    

klarinét   szobrászat   társastánc    

fagott   fotó - video   kortárs tánc    

kürt   bábkészítő 
  

több tanszakon 

tanulók 
  

 

trombita   fatárgykészítő   Összesen: 0  

harsona   fémműves      

tuba   kézműves      

szaxofon   kerámia      

ütő   
makett - és 

papírtárgykészítő      

hárfa   textilműves      

gitár   tűzzománckészítő      

cimbalom   bőrműves      

csembaló   
több tanszakon 

tanulók      

zongora   Összesen: 40    
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Összesen: 0       

 

 


