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1. Az iskolába történő jelentkezés feltételei 

1. Jelentkezés 

Iskolánkba a tanulmányok megkezdésére jelentkezni az "Iratkozási lap" kitöltésével lehet. Az iratkozási lapot kiskorú 
tanuló esetén a szülő vagy gondviselő, illetve nagykorú tanuló tölti ki, és írja alá. 

2. Felvétel, átvétel 

 Az alapfokú művészeti iskolába külön „iratkozási lap” benyújtásával kell jelentkezni. (Az „Iratkozási lap” a 
művészeti iskola titkárságán kérhető, illetve letölthető az iskola honlapjáról is: www.kapronczai.hu) 

 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 helyi médiában – nyilvánosságra kell hozni. 

 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. 

 Miután az alapfokú művészeti iskolába jelentkezőknél szükséges lehet a jelentkező képességének a 
felmérése mellett a tényleges tudásszint, készség felmérése is, ezért ebben az intézménytípusban 
lehetőség van felvételi vizsga tartására.  

 A jelentkezők felkészültsége igen eltérő lehet, ezért nincs jogi akadálya annak, hogy a jelentkező mindjárt 
az alapfokú évfolyamok valamelyikén kezdjen tanulni. Ebből kiindulva az EMMI-rendelet 23. §(2) bekezdése 
alapján a jelentkező képességeit bizottság méri fel, amely javaslatot tesz az igazgatónak, hogy melyik 
évfolyamra vegyék fel a jelentkezőt.  

 Amennyiben a jelentkező eleve magasabb évfolyamra kéri a felvételét, a korábbi szabályozáshoz hasonlóan 
továbbra is bizottság hallgatja meg, amely különbözeti vizsga keretében dönti el, hányadik évfolyamon 
javasolja a tanulmányok megkezdését. 

 

2. Beiratkozás 

 A felvételt nyert tanulókkal a művészeti iskola „nem tankötelezettséget teljesítő” jogviszonyt létesít. 

 A tanulmányok folytatásának feltétele a tanévenként megújított beiratkozás, melyet valamennyi 
tanítványunknak minden újabb tanévre meg kell tennie, az adott tanév iratkozási lapjának kitöltésével. 

 Ennek elmulasztása a tanulói jogviszony megszűnését jelenti. 

 A tanévekre a beiratkozás minden tanév szeptember 30-ig történik. Indokolt esetben a tanév folyamán is sor 
kerülhet a beiratkozásra. 

 

3. Fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma: 

A 2017/2018 –as tanévben 88 csoportban folyt a munka. 

 Kézműves tanszak: 22 csoport 

 Moderntánc tanszak:5 csoport 

 Társastánc tanszak: 61 csoport 
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4. Térítési díj, Tandíj fizetés 

 A 2017/2018-as tanévben a térítési díj mértéke: 35.000 Ft/ fő/ tanév 

 A tandíj mértéke: 40.000 Ft/ fő / tanév 

 A tanévre megállapított térítési díjat és a tandíjat tanítási félévenként - az első félévben legkésőbb október 
31-ig, a második félévben legkésőbb március 31-ig - kell teljesíteni. 

 Az intézmény vezetője a térítési díj és a tandíj megfizetésére 10 havi részletfizetést is engedélyez, ezt minden 
hónap 15-ig teljesíteni kell. 

 

5. Fenntartó által adható kedvezmények: 

Szociális helyzet alapján adható kedvezmények: 
 

 Gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek fenntartói döntés értelmében nincs semmiféle fizetési 
kötelezettsége (5/2017). 

 Ha egy családból három vagy több testvér tagja a művészeti iskolának, kettő gyermek után kell térítési/tandíjat 
fizetni, a többi testvér számára az első tanszak ingyenes. 

 Azon intézményeknél, amelyekkel a fenntartó a diáklétszám növelése, a tánckultúra népszerűsítése érdekében 
együttműködési megállapodást kötött a térítési díjkedvezmény (indokolt esetben a tandíjkedvezmény is) akár 
100% is lehet. (5/2017)  
 

Egyéb kedvezmények 
 

 Fenntartói döntés alapján (5/2017) a művészeti iskola dolgozóinak a gyermekei, rokonai térítési és tandíj 
fizetési mentességben részesülnek. 

 

6. Nyitva tartás rendje: 

 Az iskola munkarendje úgy került kialakításra, hogy alkalmazkodjék az érdekelt iskolák munkarendjéhez, a 
szülők igényeihez, valamint a fenntartó elvárásaihoz. 

 A székhelyen a hivatalos ügyek intézése – a tanulók részére – 8 és 15 óra között történik. Az igazgató és 
helyettese a vezetési és foglalkozási feladatainak ellátását  
úgy szervezi meg, hogy foglalkozási napokon 8 és 16.00 óra között valamelyikük mindig az intézményben 
tartózkodik.  
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7. Munkaterv 

hónap nap program helyszín felelős 

2017 

augusztus 

 25. Tanévnyitó értekezlet Szigetvár Igazgató 

 25. Tűz- és balesetvédelmi oktatás Szigetvár Igazgató 

 28. Nevelőtestületi értekezlet Szigetvár 
Igazgató,  
igazgató helyettesek 

szeptember 

 4. 
Tanévnyitó ünnepség - első 
tanítási nap 

Szigetvár Igazgató 

 
11-ig 

Órabeosztások, tantárgyfelosztás 
elkészítése 

Szigetvár 
Igazgató,  
igazgató helyettesek 
pedagógusok 

 
11. Nevelőtestületi értekezlet Szigetvár  

Igazgató, 
igazgató. helyettesek 
pedagógusok 

 
15. 

Statisztikai adatszolgáltatás 
határideje 

 Igazgató 

 23. NEMZETI ÜNNEP 

október 

 27. Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 

 30-5. Őszi szünet 

 
31.-ig 

Magyar Államkincstár felé az okt. 
1-i létszám lejelentése 

 Igazgató 

november 

 6. Az őszi szünet utáni első tanítási nap 

 
6-30. Óralátogatások Intézmény 

Igazgató, 
igazgató helyettesek 

 
20-24. 

Ügyviteli ellenőrzés 
(tanügy-igazgatási 
dokumentumok) 

Intézmény 
Igazgató, 
igazgató helyettesek 

december 

 
11-15. Nevelőtestületi értekezlet Szigetvár  

Igazgató 
igazgató helyettesek 
pedagógusok 

 
20. Karácsonyi kézműves nap Szigetvár 

kézműves tanszak 
pedagógusai 

 
18-20. 

Iskolai karácsonyi ünnepségek a 
székhelyen, és a telephelyeken 

 Pedagógusok 

 20. A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 

 20-jan. 2. Téli szünet 

2018 

január 
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 3. 
A téli szünet utáni első tanítási 
nap 

  

 8-12. 
Tanügy igazgatási 
dokumentumok ellenőrzése 

Intézmény Igazgató 

 15-19. Félévi vizsgák Intézmény 
Igazgató 
igazgató helyettesek 
pedagógusok 

 22. Félévi osztályozó értekezlet Intézmény 
Igazgató 
igazgató helyettesek 
pedagógusok 

 22. Magyar Kultúra Napja 

 20-febr.28 Félévi Táncgálák Székhely, telephelyek 
Igazgató 
igazgató helyettesek 
pedagógusok 

február 

 2. 
Félévi értesítők kiosztásának 
utolsó napja 

Intézmény pedagógusok 

 12. 
Tanári megbeszélés a 
2018.02.17-ei Táncversennyel 
kapcsolatbab 

Intézmény 
Igazgató, 
Igazgató helyettesek 
pedagógusok 

 17. szombat 
E 6Tánc, D 8Tánc OB, Klubközi és 
Szabadidősport táncverseny 

Kozármisleny 
Igazgató, 
Igazgató helyettesek 
pedagógusok 

március 

 10. szombat Munkanap – 2018.02.17-én ledolgozva! 

 12. 
Beiskolázási tervbe való 
jelentkezés határideje 

 pedagógusok 

 15 NEMZETI ÜNNEP 

 16. Munkaszüneti nap 

 
1-28. 

Új telephely létesítésének tárgyi, 
személyi feltételeinek 
előkészítése, szervezése 

Szigetvár Igazgató 

 
28. 

Tavaszi szünet előtti utolsó 
tanítási nap 

  

 29-április 3. Tavaszi szünet 

április 

 
4 

Tavaszi szünet utáni első tanítási 
nap 

  

 
16-20 Nevelőtestületi értekezlet Intézmény 

Igazgató 
igazgató helyettesek 
pedagógusok 

 30. munkaszüneti nap 

május 

 1. ÜNNEP 

 2-4. Anyák Napi Műsorok Intézmények Pedagógusok 

 20-21. Pünkösd 
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 22-25. 
Tanári megbeszélés a 
2018.06.02.-i versennyel 
kapcsolatban 

Intézmény 
Igazgató 
igazgató helyettesek 
pedagógusok 

június 

 2. Szigo Kupa Táncverseny Siklós 
Igazgató 
igazgató helyettesek 
pedagógusok 

 4-8. Művészeti vizsgák Intézmény 
Igazgató 
igazgató helyettesek 
pedagógusok 

 
11. Osztályozó értekezlet Intézmény 

Igazgató 
igazgató helyettesek 
pedagógusok 

 
11-15. 

Tanügyi dokumentumok 
elkészítése 

Intézmény 
Igazgató 
igazgató helyettesek 
pedagógusok 

 15. Utolsó tanítási nap 

 

18-30. 

Tanügyi dokumentumok 
vizsgálata, tanév végi feladatok 
elvégzése, következő tanév 
előkészítése 

Intézmény pedagógusok 

 
18-30. Kézműves tábor Szigetvár 

kézműves tanszak 
pedagógusai 

augusztus 

 
1-15 Társastánc tábor Siklós 

Társastánc 
pedagógusok 

 17-29 Modern tánc tábor Szigetvár pedagógus 

 

 

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

Művészeti ág alapítva Előképző évf. Alapfokú évf. 
Továbbképző 

évf. 

 
táncművészeti ág 

 
2001 

 
2 

 
6 

 
4 

képző és 
iparművészeti ág 

 
2003 

 
2 

 
6 

 
4 
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9. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége 

 

Alkalmazás 
mértéke 

Feladatkör Iskolai végzettség Szakképzetség 

 
teljes 

munkaidős 

 
Iskolatitkár 1. 

főiskola 
 

magyar-történelem szakos 
tanár 

 
teljes 

munkaidős 

 
Iskolatitkár 2. 

középfokú iskolai 
végzettség 

 
érettségi 

teljes 
munkaidős 

Iskolatitkár 3. 
középfokú iskolai 

végzettség 
 

érettségi 

teljes 
munkaidős 

iskolatitkár 4. 
szakirányú 

továbbképzés 
társastánc tanár 

 
részmunkaidős  

 
jelmez- és 

viselettáros 

középfokú iskolai 
végzettség 

 
érettségi 

részmunkaidős 
 

jelmez- és 
viselettáros 

középfokú iskolai 
végzettség 

 
érettségi 

 
teljes 

munkaidős 

 
takarító 

alapfokú iskolai 
végzettség 

 
dajka 

 

10. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 
 

 

  pedagógus  szakképzettség 

pedagógus 
végzettséget tanúsító 

oklevél kiállítója 
szakképzetség 

tantárgyi bontásban szakvizsga 

1. 
Társastánc 
pedagógus 1. 

Táncpedagógus – 
Modern társastánc 

Magyar 
Táncművészeti 
Főiskola 

gyermektánc 
társastánc 
viselkedéskultúra 
társastánctörténet 
történelmi társastánc   

2. 
Társastánc 
tanár 2. 

érettségi 
(10 éves versenytáncos 
tapasztalat)  

gyermektánc  
társastánc 
   

3. 
Társastánc 
pedagógus 3. 

Táncpedagógus - modern 
társastánc 

Magyar 
Táncművészeti 
Főiskola 

gyermektánc 
társastánc 
viselkedéskultúra 
társastánctörténet 
történelmi társastánc   
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4. 
Társastánc 
pedagógus 4. 

Táncpedagógus - modern 
társastánc, Mentor tanár 

Magyar 
Táncművészeti 
Főiskola 

gyermektánc  
társastánc 
viselkedéskultúra 
történelmi társastánc 
tánctörténet  dk 

5. 
Társastánc 
tanár 5. Társastánc tanár 

Magyar 
Népművelődési 
Intézet 

gyermektánc  
társastánc 
viselkedéskultúra 
történelmi társastánc 
tánctörténet fl 

6. 
Társastánc 
tanár 6. érettségi 

Magyar 
Táncművészeti 
Egyetem hallgatója 

gyermektánc 
társastánc hp 

7. 
Társastánc 
pedagógus 7. 

Táncpedagógus - modern 
társastánc 

Magyar 
Táncművészeti 
Főiskola 

gyermektánc 
társastánc 
viselkedéskultúra 
társastánctörténet 
történelmi társastánc  jj 

8. 
Társastánc 
pedagógus 8. 

Táncpedagógus - modern 
társastánc 

Magyar 
Táncművészeti 
Főiskola 

gyermektánc 
társastánc 
viselkedéskultúra 
társastánctörténet 
történelmi társastánc  jp 

9. 
Társastánc 
pedagógus 9. 

Táncpedagógus - modern 
társastánc 

Magyar 
Táncművészeti 
Főiskola 

gyermektánc  
társastánc 
viselkedéskultúra 
történelmi társastánc 
tánctörténet 

Közoktatás 
vezető, Mester 
pedagógus 

10. 

Társastánc 
pedagógus 
10. 

Táncpedagógus - modern 
társastánc, Mentor tanár 

Magyar 
Táncművészeti 
Főiskola 

gyermektánc  
társastánc 
viselkedéskultúra 
történelmi társastánc 
tánctörténet  ke 

11. 

Társastánc 
pedagógus 
11. 

Táncpedagógus - modern 
társastánc 

Magyar 
Táncművészeti 
Főiskola 

gyermektánc  
társastánc 
balett 
viselkedéskultúra 
történelmi társastánc 
tánctörténet  szá 

12. 

Társastánc 
pedagógus 
12. 

Táncpedagógus - modern 
társastánc, Mentor tanár 

Magyar 
Táncművészeti 
Főiskola 

gyermektánc  
társastánc 
viselkedéskultúra 
történelmi társastánc 
tánctörténet  szké 

13 
Társastánc 
tanár 13. Társastánc tanár 

Magyar 
Táncművészeti 

gyermektánc  
társastánc 
viselkedéskultúra vzs 
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Egyetem végzős 
hallgatója 

történelmi társastánc 
tánctörténet 

14. 
Társastánc 
tanár 14. 

érettségi 
(10 éves versenytáncos 
tapasztalat)  

gyermektánc  
társastánc 
  wb 

Moderntánc tanszak 

15. 
Moderntánc 
pedagógus 1. 

Táncpedagógus - 
moderntánc 

Magyar 
Táncművészeti 
Főiskola 

Berczik technika 
Kreatív gyerektánc 
Jazz technika 
Kortárstánc 
Graham technika 
Limon technika 
Kontakt technika 
tánctörténet Közoktatás vezető 

16. 
Moderntánc 
tanár 2. 

Színpadi táncos, 
érettségi 

Pécsi Művészeti 
Szakközépiskola 

Berczik technika 
Kreatív gyerektánc 
Jazz technika 
Kortárstánc 
Graham technika 
Limon technika 
Kontakt technika 
tánctörténet  

Kézműves tanszak 

17. 

Kézműves 
kultúra tanár 
1. Általános iskolai tanító 

Csokonai Vitéz Mihály 
Tanítóképző Főiskola 

vizuális alapozó 
gyakorlatok  
grafika és festészet 
alapjai   
vizuális alkotó 
gyakorlat 
rajz- festés-mintázás 
műhelygyakorlat     

18. 

Kézműves 
kultúra tanár 
2. 

Vizuális és környezet 
kultúra tanár Kaposvári Egyetem  

vizuális alapozó 
gyakorlatok  
grafika és festészet 
alapjai   
vizuális alkotó 
gyakorlat 
rajz- festés-mintázás 
műhelygyakorlat     

19. 

Kézműves 
kultúra tanár 
3. Rajz szakos tanár 

Pécsi Tanárképző 
Főiskola 

vizuális alapozó 
gyakorlatok  
grafika és festészet 
alapjai   
vizuális alkotó 
gyakorlat  

http://www.kapronczai.hu/


www.kapronczai.hu

 

 
rajz- festés-mintázás 
műhelygyakorlat   

20.. 

Kézműves 
kultúra tanár 
4. Rajz szakos tanár 

Janus Pannonius 
Tudományegyetem 
Tanárképző Kar 

vizuális alapozó 
gyakorlatok  
grafika és festészet 
alapjai   
vizuális alkotó 
gyakorlat 
rajz- festés-mintázás 
műhelygyakorlat     

 

 

11. Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, 
kiállításokon való részvétel 

Az Intézmény honlapján megtalálható… 

Amire a legbüszkébbek vagyunk: 

 A Magyar TáncSport Szakszövetség hivatalosan Tejeda Tamást és Várnai Zsófiát delegálta a 2017. szeptember 
10-én Kínában, Chengduban megrendezett WDSF Standard Világbajnokságra.  

 A Kapronczai Alapfokú Művészeti Iskola Felnőtt Formációs csoportját - a Magyar Bajnokságon illetve az 
Országos Ranglistaversenyen elért kiváló eredményei alapján - a Magyar Táncsport Szakszövetség 
hivatalosan delegálta a 2017. november 25-én megrendezett, Standard Táncok Formációs 
Világbajnokságára. 
 

12. Az intézmény saját rendezvényei 

Az Intézmény honlapján megtalálható 

 

13. A helyi kulturális életben történő szerepvállalás 

Minden tanévben, a telephelyeken az alábbi programokat rendezzük meg növendékeink számára: 

 Kisdiák Fesztivál, 

 Félévi és év végi vizsgabemutatók, bálok, 

 Fellépések,  

 Ünnepi műsorok karácsony, farsang, gyermeknap alkalmával, 

 Karácsonyi és húsvéti kézműves nap, 

 Alkotótáborok, kiállítások, 

 Társastánc táborok, moderntánc táborok, 

 Táncversenyek, 
Az alapvető stratégia célunk a legkülönbözőbb képességű, fejlettségű tanulók „együttlevésének”, közös 

tevékenységének a megvalósítása. Ezek az alkalmak arra szolgálnak, hogy megismerjék egymást, csökkenjenek 
egymásról kialakított előítéleteik, tanuljanak meg együtt élni, együttműködni. 

15 éve minden évben szervezünk növendékeink részére nyári társastánc tábort, ahol életkoruknak és 
tudásszintjüknek megfelelően differenciált csoportokban vehetnek részt táncosaink.  
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Tanévenként 2-3 verseny megszervezését és lebonyolítását is vállaljuk, hogy bemutatkozási, versenyzési 

lehetőséget biztosítsunk tanítványainknak. 
Növendékeink műsoraikkal részt vesznek a helyi általános iskolák programjain, városi rendezvényeken, falu 

napokon, nemzeti ünnepeken. 
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