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A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató 

A jelentkező képességeit az iskola – adott művészeti ágnak megfelelő végzettségű és szakképzettségű – pedagógusaiból 
álló minimum háromtagú bizottság méri fel. 

A bizottság a jelentkezők képességeinek felmérése után javaslatot készít az igazgatónak a kérelem elbírálására, továbbá 

arra vonatkozóan, hogy melyik évfolyamra és tanszakra 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, az alapfokú művészetoktatás alapprogramjának az adott 

évfolyamra meghatározott rendelkezései alapján. 

Az iskolába jelentkezési lap benyújtásával kell jelentkezni. 
Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről, átvételről tanulói jogviszonyt létesítő, vagy a kérelmet elutasító 

döntést hoz. 

 
 

A beiratkozásra meghatározott idő 

A beiratkozás időpontját a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal korábban a művészeti iskola 
honlapján közzé kell tenni. 

 

 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje 

- az iskola szorgalmi időben hétfőtől péntekig 10 órától a tanítási idő végéig, de legkésőbb 20 óráig tart nyitva, 

- az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva kell tartani, 

- rendezvények esetén a nyitva tartásra, valamint a szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre lehetőség van, 
- az iskolában folyó oktatás – szükség esetén – szombati napra is kiterjedhet, 

- a gyermekeket kísérő személyek a folyosón tartózkodhatnak, a szaktanár engedélyével a növendék óráját is 

látogathatják. 

A nyári szünetben székhelyen irodai ügyeleti napokat kell tartani, ennek közzétételéről az intézményvezető gondoskodik. 
Az ügyeleti időn kívül a beosztásuk szerint munkát végzők tartózkodhatnak az épületben. 

 

 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma és tanulói létszáma 

Zeneművészeti ág: 15 osztály, (26 csoport – kötelező- és választható tantárgy) 144 fő   

Táncművészeti ág: 8 osztály       100 fő 
Képzőművészeti ág: 4 osztály         53 fő 

Színművészeti ág: 1 osztály         11 fő 

 

 

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 dokumentum ITT található. 

 
 

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

időpontjai 

Az adott időszakban nem történt ellenőrzés. 
 

 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok 

megtartásával 

Az adott időszakban nem történt ellenőrzés. 

 

http://www.domsodiami.hu/wp-content/uploads/2022/05/Teritesi-dij-2022-23.pdf


 

 
A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége 

 

Név Munkakör Végzettség Szakképzettség 

Acsády 
Soma György 

gitártanár alapfokozat BA jazzbasszusgitár előadóművész 

Bábel  

Brigitta 

társastánctanár alapfokozat BA táncos és próbavezető (társastánc) 

Bai  
Barbara 

fuvolatanár 
furulyatanár 

egyetem okleveles fuvolatanár 

Baranyai  

Anna Mária 

magánénektanár 

korrepetítor 

főiskola 

egyetem 

magánénektanár, ének-kamaraművész 

okleveles ének-zene tanár 

Berki  
Artúrné 

zongoratanár főiskola okleveles zongoratanár 

Földváriné Balikó 

Mariann 

szolfézstanár 

korrepetítor 

egyetem ének-zenetanár, karvezető 

Gábor  
Tünde 

színjáték 
tanár 

főiskola általános iskolai tanító 
drámapedagógus 

Halassyné  

Székely Orsolya 

zongoratanár 

korrepetítor 

egyetem okleveles zongoratanár 

Hornyák  
György 

furulyatanár 
trombitatanár 

főiskola kürttanár, kamaraművész 

Kanderka  

Andrea Julianna 

klarinéttanár 

furulyatanár 

egyetem okleveles klarinéttanár 

Kérges  
Tünde 

képzőművészet 
tanár 

egyetem okleveles festőművész 
okleveles képzőművész-tanár 

Kovács  

Ferenc 

klarinéttanár 

furulyatanár 

főiskola 

egyetem 

klarinéttanár, kamaraművész 

okleveles fúvószenekari karnagy-művész 

Köntös  
Ágnes 

szolfézstanár főiskola 
 

egyetem 

zeneiskolai zeneelmélet-, szolfézs- és 
általános iskolai énektanár 

pedagógia szakos tanár 

Nagy  

Máté 

furulyatanár 

trombitatanár 

egyetem okleveles harsonatanár 

Sági  

Balázs 

zongoratanár főiskola zeneiskolai zongoratanár 

Széll 
György 

képzőművészet 
tanár 

egyetem vizuális és környezetkultúra szakos tanár 

Tóth  

Andrea 

társastánctanár egyetem társastánc tanár 

Varga  
Anett 

képzőművészet 
tanár 

főiskola okleveles rajz- és vizuáliskultúra-tanár 
magyar nyelv és irodalom szakos tanár 

 

 

 

A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége 

 

Név Munkakör Végzettség Szakképzettség 

Pádár  
Ágnes 

iskolatitkár érettségi iskolatitkár 

Szakál 

László Károlyné 

jelmez- és  

viselettáros 

érettségi szakács-, cukrász és felszolgáló 

 

 

 

 

 

 



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

Előképző 1 
Előképző 2 

Alapfok 1 

Alapfok 2 

Alapfok 3 
Alapfok 4 

Alapfok 5 

Alapfok 6 
Továbbképző 7 

Továbbképző 8 

Továbbképző 9 
Továbbképző 10 

 

 

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

kiállításokon való részvétel, a megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények 

 

2021-2022. tanév 
 

IX. Ráckevei Népdaléneklő verseny: egy növendék vett részt. 

 

II. Országos "Nyitnikék" Fuvolaverseny: egy növendék – bronz minősítés 
 

Két Erzsébet-tábor: július 4-től 15-ig egy-egy héten keresztül az iskola 40 növendéke vehetett részt értékes, tartalmas 

programokon. 
 

AZ ERASMUS+ projekt végrehajtása folyamatos. Sajnos, csak a mi iskolánk és a portugál iskola maradt a projektben. 

Novemberben Madeiráról fogadtunk 4 kolléganőt, május 7-14. között 7 növendékünk, valamint 2 tanár, június 27-től 
július 4-ig 2 dolgozónk utazott Madeirára. 

 

 

Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai 

 

2021-2022. tanév: 

 
Dömsödi Művészeti Napok 
 

Adventi hangversenyek 
 

XII. Fúvós szólisták és kamaraegyüttesek baráti találkozója 
 

Tanszaki bemutatók 

 

 

A helyi kulturális életben történő szerepvállalás 

 

2021. október 17-én, vasárnap a makádi tagozat szolfézscsoportjaiból alakult kiskórus hálaadó istentiszteleten vett részt a 

makádi gyülekezetben, a gyülekezet önállóságának 400. évfordulóján. 
 

2021. december 12-én a makádi zenetagozat növendékei részt vettek az adventi istentiszteleten. Karácsonyi dalokat adtak 

elő, hangszeren játszottak, valamint csengettyűztek is. 
 

2022. március 15-én Dömsödön a községi ünnepélyen kamaraegyüttesünk Kossuth nótákat adott elő, ezután 

növendékeink részt vettek a szokásos koszorúzáson. 

 
2022. június 25.: Dömsöd, XVI. Hal-Víz Nap - társastáncosaink fellépése. 

 

2022. június 25.: Makádi Piknik, zenész növendékek fellépése. 
 

2022. július 16.: Kék Duna Fesztivál - társastáncosok fellépése. 

 



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

 

A 2022-23. tanévben rendezvényeinket és versenyeinket a járványügyi helyzetre való tekintettel szervezzük meg, 

szigorúan figyelembe véve a tankerületi utasításokat.  

 

Augusztusi feladatok Nap Felelős 

Alakuló értekezlet 30. intézményvezető 

Balesetvédelmi- és tűzvédelmi oktatás 30. intézményvezető,  

balesetvédelmi oktató 

I. félév  

Szeptemberi feladatok Nap Felelős 

Bemutató foglalkozások, Dömsöd, Apaj, 

Szigetbecse, Makád 

01-09. főtárgy tanárok 

Kiürítési gyakorlat 09. intézményvezető,  

balesetvédelmi oktató 

Nevelőtestületi értekezlet 09. intézményvezető 

Szülői értekezletek 12-16. főtárgy tanárok 

Októberi feladatok Nap Felelős 

Szüreti műsor, községi rendezvény 01. társastánctanár 

A zene világnapja – órai megemlékezés 01. hangszeres tanárok 

Aradi Vértanúk – órai megemlékezés 06. főtárgy tanárok 

Dömsödi Művészeti Napok 13-14. főtárgy tanárok 

Nemzeti ünnep – órai megemlékezés 23. intézményvezető, főtárgy tanárok 

Novemberi feladatok Nap Felelős 

Nevelőtestületi értekezlet 03. intézményvezető-helyettes 

Katalin napi iskolai rendezvény: latin délután 26. főtárgy tanárok 

Decemberi feladatok Nap Felelős 

Adventi műsor – Makád 7. főtárgy- és szolfézstanárok 

Adventi műsor – Dömsöd 9. főtárgy- és szolfézstanárok 

Karácsonyi Táncos Gála 16. társastánctanárok 

ERASMUS+ vendégek fogadása  képzős tanár 

Januári feladatok Nap Felelős 

Előadások, vizsgák, meghallgatások 9-13. főtárgy tanárok 

Félévi osztályozó értekezlet 18. intézményvezető-helyettes 

Szülők értesítése a félévi eredményekről 27. főtárgy tanárok 

Félévi nevelőtestületi értekezlet 31. intézményvezető-helyettes 

II. félév 

Februári feladatok Nap Felelős 

Házi népdalverseny 20. szolfézstanárok, magánénektanár 

Móra Ferenc Vers- és Prózamondó, Meseíró és 

Meseillusztrációs Verseny, Szigetújfalu 

 képzős tanárok  

Körzeti Népdalverseny - Ráckeve  szolfézstanárok 

Farsangi délután 18. főtárgy tanárok 

A kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatainak emléknapja, órai megemlékezés 

25. főtárgy tanárok 

Márciusi feladatok Nap Felelős 

Községi ünnepély 15. főtárgy tanárok 

Házi társastánc verseny 17. társastánc tanárok 

Zongorás találkozó, Ráckeve  zongoratanárok 

Szülői értekezletek 20-24. főtárgy tanárok 

Házi rajzverseny 29. képzős tanárok 

Weöres Sándor területi rajzverseny, Tököl  képzős tanárok 



Áprilisi feladatok Nap Felelős 

A holokauszt áldozatainak emléknapja, órai 

megemlékezés 

16. főtárgy tanárok 

Fúvós szólisták és kamaraegyüttesek 

találkozója 

21. főtárgy tanárok 

„A Csepel – sziget Ifjú Tehetségei” 

képzőművészeti verseny  

 képzős tanárok 

„Bemutatkozunk az óvodásoknak” 24-28. főtárgy tanárok 

Kamarazenei verseny Dunavarsány  főtárgy tanárok 

Májusi feladatok Nap Felelős 

Népdalverseny - Tököl  szolfézstanárok, magánénektanár 

„Ki mit tud?”  4. főtárgy tanárok 

II. félév vizsgái és bemutatói 25- főtárgy tanárok 

ERASMUS+ utazás  képzős tanár 

Júniusi feladatok Nap Felelős 

Nemzeti Összetartozás Napja 04. intézményvezető, főtárgy tanárok 

II. félév vizsgái és bemutatói -09. főtárgy tanárok 

Év végi osztályozó értekezlet 12. intézményvezető-helyettes 

Tanévzáró értekezlet 26. intézményvezető-helyettes 

Erzsébet napközis tábor  intézményvezető 

Júliusi feladatok Nap Felelős 

Hal-Víz Napok  társastánctanárok 

Kék Duna Fesztivál  főtárgy tanárok 

Augusztusi feladatok Nap felelős 

Községi ünnepély 20. intézményvezető 
 

Pedagógiai program ITT található 

 
Szervezeti és működési szabályzat ITT található 

 

Házirend ITT található 

http://www.domsodiami.hu/wp-content/uploads/2021/10/pp20210826.pdf
http://www.domsodiami.hu/wp-content/uploads/2021/10/SZMSZ-DLAMI-2021.08.26..pdf
http://www.domsodiami.hu/wp-content/uploads/2021/10/Hazirend-DLAMI-2021.08.26..pdf

