Muzsikáló Egészség Alapítványi
Alapfokú Művészeti Iskola
OM azonosító: 101417

Készült: 2020. október 15.

Mellékletazoktatási és kulturális miniszter32/2008. (XI. 24.) OKM
módosító rendelete a nevelési és oktatási intézmények
működéséről szóló 11/1994. (VI:8. )MKM rendeletéhez
1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettségehozzárendelve a helyi
tantervtantárgyfelosztásához, a munkajogi létszám alapján
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2. A MEA Alapfokú Művészetoktatási Intézményben működő évfolyamok
Évfolyamok zeneművészeti ágon:
Előképző:
Alapfok:
Továbbképző:

2 évfolyam
6 évfolyam
4 évfolyam

Évfolyamok képző és iparművészeti ágon:
Előképző:
Alapfok:

2 évfolyam
6 évfolyam

Évfolyamok táncművészeti ágon:
Előképző:
Alapfok:
Továbbképző:
A táncművészeti ág jelenleg szünetelteti működését .

2 évfolyam
6 évfolyam
4 évfolyam

3. A tantestület tagjainak előadói gyakorlata
A tantestület egy része aktív muzsikus, zenekari, kamara vagy szólókarrier áll mögötte.
Aktívan , rendszeresen fellép:
10 fő
4. Országos, megyei, területi szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken,
fesztiválokonkiállításokon való részvétel
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5. Az intézmény saját rendezvényei, hagyományai
Intézményünk minden évben nagyszabású templomi adventi koncertet szervez december hónapban.A
Muzsikáló Egészség Alapítványi Művészeti Iskola növendékei félévkor és évvégén tanszaki hangversenyeken
adnak számot tudásukról.
Február hónapban farsangi koncertet élvezhet a közönség a Debreceni Egyetem Zeneművészeti karán.
6. A helyi kulturális életben való szerepvállalás
Az adventi, farsangi koncert, megyei népdaléneklési verseny, hangszeres versenyek mindig sok érdeklődőt
vonzanak, a város zenét szerető közönsége által is látogatottak.
A képzőművészeti tagozat sikeres kiállítással jelentkezik májusban a székhelyen.
A Kölcsey Művelődési Központ és a Debrecen-Józsai Művelődési Ház rendezvényeire (kiállítás megnyitók,
fesztiválok, bemutatók) rendszeresen felkéréseket kaptunk.
7. A tanév helyi rendje
A OKM által évente kiadott rendelet szerint, az éves munkatervben is rögzítve nyilvánosságra hozzuk
minden tanév elején az iskola honlapján.
8. Művészeti áganként a csoportok száma, illetve a csoportok tanulói létszáma
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2
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1
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