
  Közzétételi Lista 
Művészetoktatás 

2020-2021 

 

a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató:  

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 

Debrecen Sinay Miklós u. 6. 

Tel.: ( 52) 416-755, Fax: ( 52) 416-842 

Az intézményben a 1999/2000-es tanévben vette kezdetét az alapfokú művészeti nevelés és oktatás. 

Az alapfokú művészeti oktatás célja, hogy megalapozza a növendék művészi kifejező készségét, 

valamint előkészítse, felkészítse tanulóinkat a szakirányú továbbtanulásra. A művészeti képzésben 

a tankötelezettség nem teljesíthető. Az oktatás az intézmény pedagógiai programjában 

meghatározott alapfokú művészetoktatás követelménye és tanszaki programja szerint történik. A 

képzés 12 évfolyamos. 

 

Az alapfokú művészetoktatás évfolyamai: 

Előképző 1 – 2. évfolyam :balett tanszaknál heti 4 óra ( 180 perc) egyéb tanszakoknál heti 2 óra ( 

90 perc) 
Alapfok 1- 6. évfolyam :  balett és néptánc tanszakoknál heti 4-5 óra ( 180-225 perc) egyéb 

tanszakoknál heti 4 óra ( 180 perc) 
Továbbképző 7-10. évfolyam:  balett és néptánc tanszakoknál heti 4-5 óra ( 180-225 perc)  egyéb 

tanszakoknál heti 4 óra ( 180 perc) 

A tanuló az utolsó alapfokú évfolyam befejezését követően művészeti alapvizsgát tehet, az utolsó 

továbbképző évfolyam elvégzését követően pedig művészeti záróvizsgát tehet. A művészeti 

alapvizsga a továbbképző évfolyamokon való továbbtanulásra jogosítja fel a tanulót. A művészeti 

alap- és záróvizsga követelményei, vizsgafeladatai az iskola helyi tanterve alapján kerül 

meghatározásra az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjában foglaltak 

figyelembe vételével. 

Az intézmény tanszaki kínálata (főtárgyak szerint):  

Képző- és iparművészeti ágon: képzőművészeti tanszak, grafika és festészet tanszak, fém- és 

zománc-műves tanszak. 

Táncművészeti ágon: néptánc tanszak, balett tanszak  

b) a beiratkozásra meghatározott idő:  

A felvételre jelentkezés időpontjai: a jogszabály szerint, a fenntartó által kiírtak alapján (március- 

április) A jelentkezés és a felvétel helyszíne az intézmény. Jelentkezés minden tanévben 

jelentkezési lap kitöltésével történik és a szülő (gondviselő) aláírásával válik érvényessé. A 

jelentkezés (beiratkozás) korhatára: 6- 22 éves kor (a 6. életévet szeptember 1-jéig be kell töltenie 

a tanulónak) 

 

 A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma: 

A 2021/2022-es tanévben: 15 csoport 

c) köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési 

kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként 



az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a 

jogosultsági és igénylési feltételket is, 

          

        

             

 

d) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános 

megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat 

tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék 

ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános 

megállapításait, 

Hatósági ellenőrzés: 2016/2017 tanévre     

Ügyiratszám: HB-03/HAT/04731-3/2017 

Az ellenőrzés eszköze: adatszolgáltatás, iratbemutatás, egyéb tájékoztatás 



Az eljárás megindításának napja: 2017. február 22. 

Végzés: „…az eljárást megszüntetem” - 2017. március 21. 

e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, 

tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait, 

Az intézményegység nyitvatartási rendje megegyezik az általános iskola nyitvatartási rendjével. 

 

Jelentősebb rendezvények, események: 

szeptember        Évköszöntő kiállítás 

november          Képző-és iparművészeti tanszakokon tanuló tehetséges növendék kamara kiállítása  

január                Félévi vizsgakiállítás az Iskolában. 

november:         Iskolába hívogató nyílt nap: a Vénkerti AMI a művészeti iskola bemutatkozása 

január:               Megyei Minősítő Rajzverseny meghirdetése, márciusban értékelés, eredményhirdetés 

január:               Nyílt tanítási órák: néptánc  

március            ”Zöld kirándulás” (Alkotások készítése a szabadban. „Plain air” stílusban.) 

március             Nyílt hónap, toborzás: 

                        „Hozd el egy barátod táncolni, vagy alkotni a művészeti iskolába!”  „Nézd meg Anyu!”   

május                A témaheteken készült alkotások kiállítása a Fészek Galériában 

május                A Művészeti Iskola tanulóinak Vizsgabemutatója és év végi kiállítása. 

                         Az „Év ifjú művésze” díj kiosztása tanszakonként 

június                Részvétel a Partiumi Néptánctakálkozón  - Helyszín: Micske (Románia) 

 

f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó 

jogszabályok megtartásával, 

g) a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza. 

Az intézményegység szervezeti és működési szabályzata és házirendje megegyezik az általános iskola 

dokumentumaival. 

 

 

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv 

tantárgyfelosztáshoz.  

 

Az intézményi tantárgyfelosztáson van feltüntetve.  

 

 

 

 

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

 

A nevelő oktató munkát segítők az általános iskolában és a művészeti iskolában is végzik feladatukat, 

így adataik az intézményi adatoknál szerepelnek.  

 

 

 



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

 

                   A  MŰVÉSZETOKTATÁSBAN  MŰKÖDTETETT  ÉVFOLYAMOK 

 

 EK1 EK2 A1 A2 A3 A4 A5 A6 T7 T8 T9 T10 

1999/2000 

(az alapítás éve) 
X X X X X X X X - - - - 

2007. 

Kiválóra  

minősítés éve 

X X X X X X X X X X X X 

2021/2022 

tanév 
X X X X X X X X X X X - 

 

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

kiállításokon való részvétel.  

 

 

ORSZÁGOS, NEMZETKÖZI VERSENYEK, RENDEZVÉNYEK, FESZTIVÁLOK,                                                                                    

KIÁLLÍTÁSOK, EGYÉB SZAKMAI BEMUTATÓK 

 

 

 

5. Megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények.  

 

                    TERÜLETI, MEGYEI VERSENYEK, SZAKMAI BEMUTATÓK 

 

Esemény megnevezése 

(időpontja) 

Területi hatálya 

(országos, 

megyei, városi, 

nemzetközi) 

Típus 

(verseny fesztivál, 

kiállítás egyéb) 

Résztvevő, versenyző, eredmény felkészítő  

2020/2021 tanév 

 
   

2020. szeptember 1. 

A pandémia okán a debreceni 

pszichológusok (Versényi 

Anna)által szervezett, 

„Újrakezdés” című  művészeti 

pályázat 

 

városi 

 

 

alkotó-

pályázat 

KÜLÖNDÍJ: Puskás Petra 

KÜLÖNDÍJ: Szabolcs Emese 

 

Felkészítő tanár: Cs. Horváth Judit 

2020. évi Ősz városi Kinizsi-nap 

(Kinizsi P Ált. Isk. –Debrecen) 

„Élet a Nagyerdőben” című 

rajzpályázat 

 

városi 

 

 

alkotó-

pályázat 

5-6. évfolyam 

II. helyezés: Bényei Dorka 

7-8. évfolyam 

III. helyezés: Fejes-Tóth Boglárka  

 

Felkészítő tanár: Cs. Horváth Judit 

2020. december 15.  

A Debreceni Loránffy Zsuzsanna 

Általános Iskola és a Debreceni 

Bocskai István Általános Iskola 

által szervzettt „Újratervezés 

indul…” című alkotói pályázat 

városi 
alkotói 

pályázat 

Elismerő oklevelet és ajándékot kaptak: 

Papp Noémi 

Rohodi Ferenc 

Deák Balázs  

Puskás Petra Judit 

Felkészítő tanár: Papp Irén Katalin 



Esemény megnevezése 

(időpontja) 

Területi hatálya 

(országos, 

megyei, városi, 

nemzetközi) 

Típus 

(verseny fesztivál, 

kiállítás egyéb) 

Résztvevő, versenyző, eredmény felkészítő  

„Szék projekt” 

„Rongybabák” 

Felkészítő tanár: Cs. Horváth Judit 

2020. december 17. 

III. Hajdú-Bihar Megyei Horgász 

Szervezetek Szövetsége és a Hajdú-

Bihar Megyei Közgyűlés 

„Horgászélményem” című 

rajzpályázat 

megyei 
alkotó 

pályázat 

2. oszt.  

Különdíj: Varga Nóra 

7.oszt. 

Különdíj: Homonnai Léna 

 

Felkészítő tanár: Molnár Éva 

2021 február 

City of New Brunswick  

„Art of Diplomacy” 

nemzetközi 
alkotói 

pályázat 

35 tanulónk kapott elismerést a 

pályázatra elküldött munkájáért a 

testvérvárosból. 

 Az anyagból hagyományos és virtuális 

kiállítást is készítettek a kiírók. 

 

Tanáraik: Cs. Horváth Judit és Molnár 

Éva 

 

 2021. március 15. 

Ady Endre Művelődési Központ és 

Városi Könyvtár Nádudvar 

Az én hazám! című alkotói 

pályázat 

megyei 
alkotói 

pályázat 

Alsó tagozatos korcsoport: 

1. helyezés: Török Anna 

Felső tagozatos korcsoport:  

2. helyezés: Puskás Petra  

Tanáruk: Cs. Horváth Judit 

2021. április 19. 

A szitakötő folyóirat „A csoda” 

című országos alkotói pályázat 

országos 
alkotói 

pályázat 

Kiemelt dicséret 

Dudik Nóra, 2. o  

Boldizsár Fanni, 7. o 

Felkészítő tanár: Molnár Éva 

2021. május 31.  

A Debreceni Kazinczy Ferenc 

Általános Iskola „Az álmok valóra 

válnak” címmel, gyermeknap 

alkalmából meghirdetett 

rajzpályázata 

megyei rajzpályázat 

1-2. évfolyam kategória: 

1.helyezett: Cseri Panni 

3-4. évfolyam kategória: 

2. helyezett: Szőke Zsófia 

Különdíj: Kovács Boglárka  

Tanáruk: Cs. Horváth Judit 

2021. június 3. 

Bende Gyermeknapi Országos 

Internetes Rajzverseny 

országos rajzpályázat 

6-10 éves korosztály:  

1. helyezett:  Budai Balázs 

Botond  

A/1 képzőművészeti tanszak 

 Felkészítő tanár: Tóth Gyöngyi 

2021. június 15. 

Debreceni Lorántffy Zsuzsanna  

Általános Iskola „Tavasz-virágzó 

természet” című rajzpályázata 

országos rajzpályázat 

1-2. osztályos korcsoport 

1. helyezés Beke Benett 

7-8. osztályos korcsoportban 

2. helyezés Szászi Gréta 

5-6. osztályos korcsoportban 



Esemény megnevezése 

(időpontja) 

Területi hatálya 

(országos, 

megyei, városi, 

nemzetközi) 

Típus 

(verseny fesztivál, 

kiállítás egyéb) 

Résztvevő, versenyző, eredmény felkészítő  

1. helyezés Csete-Cinege Luca 

Tanáruk: Cs. Horváth Judit 

 

 

Összesítés:  

Verseny 

szintje 

Díjazott 

(külön-

díj fődíj)  

Kie-

melt 

dicsé-

ret 

I. 

hely 

II. 

hely 

III. 

hely 

ARANY,

Kiemelt 

arany 

minősítés 

EZÜST 

min. 

BRONZ 

min. 

Dics

érő 

okle

vél 

Verseny 

szinten-

ként 

összesen 

Nemzet-

közi  
 35      

 
 35 

Országos   2 3 1      6 

Megyei  3  3 2  86 13 2  110 

Városi  2   1 1    6 10 

Össz.:         5 37 6 4 1 86 13 2 6 161 

 

 

6. Az intézmény saját rendezvényei, hagyományai.  

 

    →  Tanévnyitó ünnepség  

    →  A Fészek Galéria kiállításainak rendezése  

         Tanévkezdő kiállítás az előző tanév vizsgamunkáiból, nyári alkotásokból, 

          Évente egy alkalommal kortárs művész, vagy külső kiállítási anyag bemutatása,    

         Művésztanárok, vagy Mester és tanítványai, vagy tehetséges növendék, növendékek kiállítása 

    →  Megyei Minősítő Rajzverseny, Házi festészetverseny 

    →  Fellépés az intézmény rendezvényein (néptánc)  

    →  Okt. 23-ai ünnepség – (néptánc) 

    →  Karácsonyi kézműves bemutató 

    →  Nyílt nap – a leendő első osztályos gyerekeknek és szüleiknek. 

    →  Félévi vizsgakiállítás az iskola Fészek Galériájában és az installációs rendszereken       

    →  Félévi vizsgák, nyílt órák keretében (néptánc) 

    →  Március 15-ei ünnepség (néptánc) 

    →  Gergely – járás szokásának felelevenítése a szomszédos óvodában (néptánc)   

    →  Év végi vizsgakiállítás az iskola Fészek Galériájában és az installációs rendszereken, lehetőség szerint 

külső helyszínen 

     →  Év végi vizsgabemutató néptánc tanszakos növendékeknek  

 

 

 

7. A helyi kulturális életben történő szerepvállalás. → Városi bemutatkozás, kiállítások külső helyszínen.  

 

 

 



SZEREPVÁLLALÁS A HELYI  KULTURÁLIS ÉLETBEN 

 

Rendezvény megnevezése, 

időpontja 
Részvétel típusa 

2020/2021 tanév  

Képzelt lények és egyéb állatfajták 
címmel nyílt kiállítás a Kölcsey 

Központban, amelyen művésztanárunk 

Cs. Horváth Judit munkáit is láthattuk. 

Kiállító és együttműködő CSHJ a művészeti 

iskola grafika- és festészet tanszak tanára 

5 csoportunk – aktív látogató 

Borsos villa –( kiállítás, tárlatvezetéssel) 

2021.05.29. 

Grafikaés festészet tanszakos tanulóinkkal – aktív 

látogató 

 

 

 

8. A tanév helyi rendje  

 

Szorgalmi idő (tanítási év)  

 

Első tanítási nap: 2021. szeptember 1.  - utolsó tanítási nap: 2022. június 15. 

  

A félévzárás, és a tanítási szünetek időpontjai azonosak az általános iskolákéval. 

 

 

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

  

Tanszakok 

 

Előképző Alapfok Továbbképző Tanulói 

létszám 

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

KPZŐMŰVÉSZETI 6 15 20 14 9               64 
GRAFIKA ÉS 

FESTÉSZET           9 7 15 6 5 1   43 
FÉM-, ÉS 

ZOMÁNCMŰVES           9 11 3 10 1 2   36 
NÉPTÁNC 16     8   1   3         28 
ÖSSZESEN: 22 15 20 22 9 19 18 21 16 6 3  - 171 

 

 

Táncművészeti ág:                   2 csoport 

Képző - és iparművészeti ág:                13 csoport 

Összesen:                   15 csoport 

 

 

 

Debrecen, 2021. október 1. 

 

 


