Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és
Alapfokú Művészeti Iskola
8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2.
Tel/fax: 92-596 393; E-mail: info@ady-zala.sulinet.hu
honlap: www.ady-zala.sulinet.hu

A Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti
Iskola intézményi közzétételi listája
A közzétételi listának nyilvánosságra hozatalára a 229/2012. (VIII.28) Kormányrendelet 24§ (1)
bekezdése értelmében került sor.
A közzététel időpontja: 2018. október 1.

1.a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató:
ZALAEGERSZEG
ZALAEGERSZEGI ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ
MŰVÉSZETI ISKOLA
037 641
8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy u. 2.
Czigány László
Varga Zsuzsanna
Zalaegerszegi
ZA1601
92/596-390
www.adyiskola.hu
info@ady-zala.sulinet.hu

Osztály megnevezése

Öt évfolyamos
nyelvi előkészítő,
képzőművészeti
irányultságú
gimnáziumi osztály

Választható nyelv

Egyéb információ
(pl. tagozat, emelt szintű oktatás,
orientáció…)

emelt óraszám idegen nyelvekből: az idegen nyelvek
óraszáma heti 18 óra az
előkészítő évében;
emelt óraszámú és emelt
szintű képzés rajzból,
képző-és iparművészeti
műhelymunkából, valamint
művészettörténetből

angol,
német
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Felvehető
létszám

Belső kód

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK

0001

OM azonosító:
Címe:
Igazgató:
Beiskolázási felelős:
Tankerületi Központ:
Intézményi kód:
Telefon:
Honlap:
E-mail:

28

0002

Öt évfolyamos
nyelvi előkészítő
gimnáziumi osztály

emelt óraszám idegen nyelvekből: az idegen nyelvek
óraszáma heti 18 óra az
előkészítő évében

angol,
német

28

Kollégiumi elhelyezés biztosított: igen
Felvételi vizsga: van

A felvételi vizsga időpontja:

0001 Az öt évfolyamos nyelvi előkészítő, képzőművészeti
irányultságú osztályba
- központi írásbeli felvételi vizsga: 2019. január 19. 10 órától
(jelentkezési határidő: 2018. december 7.)
- alkalmassági vizsga (tanulmányrajz): 2019. február 28. 8 óra
 0002 Az öt évfolyamos nyelvi előkészítő gimnázium osztály
- központi írásbeli felvételi vizsga: 2019. január 19. 10 órától
(jelentkezési határidő: 2018. december 7.)
A felvétel feltételei:
 0001 kódszámú öt évfolyamos nyelvi előkészítő, képzőművészeti irányultságú gimnáziumba:
- sikeres alkalmassági vizsga (tanulmányrajz),
- egységes központi felvételi vizsga magyar nyelvből és
matematikából,
- a felvétel a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi tanulmányi érdemjegyei alapján készített rangsor
történik. Figyelembe vett tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika és a tanult
nyelv.
 0002 kódszámú öt évfolyamos nyelvi előkészítő gimnáziumba:
- egységes központi felvételi vizsga magyar nyelvből és
matematikából,
- a felvétel a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi tanulmányi érdemjegyei alapján készített rangsor
történik. Figyelembe vett tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika és a tanult
nyelv.

szerint
idegen

szerint
idegen

A felvételi vizsga követelményei:
 0001 kódszámú öt évfolyamos képzőművészeti irányultságú gimnázium
- beállítás után készült tanulmányrajz (ceruzarajz) és festmény (akvarell vagy tempera),
- központi írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvből és matematikából
 0002 kódszámú öt évfolyamos nyelvi előkészítő gimnázium
- központi írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvből és matematikából .
A vizsgázó teljesítményének értékelése:
Bekerülni a felvételin elért megfelelő összpontszám alapján lehet.
 0001 kódszám esetén: sikeres alkalmassági vizsga (tanulmányrajz) (max. 50 pont), a felvételi dolgozatokra kapott
pontok (max. 100 pont) és az általános iskolából hozott pontok (max. 50 pont) alapján megállapított rangsor szerint.
 0002 kódszám esetén: a felvételi dolgozatokra kapott pontok (max. 100 pont) és az általános iskolából hozott
pontok (max. 50 pont) alapján megállapított rangsor szerint.
Pályaorientációs nap:
2018. november 10. (szombat) 9.00-től
Tájékoztató a gimnáziumi képzésről:
2018. november 22. (csütörtök) 15 00 és 1700 óra
Nyílt tanítási óra:
2018. november 26. (hétfő)

1230-tól
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(nyelvórák, képzőművészeti műhelyórák)
További információk:
1. Az öt évfolyamos képzőművészeti irányultságú gimnáziumi képzés során az intézmény képzőművészeti és
művészettörténeti ismereteket nyújt heti 4 rajzórával, művészettörténeti órákkal, valamint heti 2 órás képző- és
iparművészeti műhelymunkákkal (grafika, kerámia, tűzzománc, festészet).
A képzőművészeti irányultságú gimnáziumba jelentkezők az alkalmassági vizsgára (2019. február 28. 800)
rajzeszközöket és otthoni munkákat hozzanak magukkal!
2. Gimnáziumi osztályainkba az általános iskola 8. osztályát végző tanulók jelentkezhetnek.
3. Intézményünk fogadja a sajátos nevelési igényű tanulókat is. A központi felvételi vizsgán szülői kérésre, a
Pedagógiai Szakszolgálat szakértői véleménye alapján, a könnyítések és mentességek érvényesíthetők.
4. A sikeres rajz alkalmassági vizsga érdekében a jelentkezők felvételi előkészítőre járhatnak. Az ingyenes
foglalkozásokat - bekapcsolódás lehetséges - 2018. szeptember 27-től csütörtökönként tartjuk az iskolában 15001630- ig.

1.b) a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát
Általános iskola:

„a” osztály táncművészeti
„b” osztály rajzművészeti
„C” osztály komplex művészeti

Gimnázium:

„9ny1” öt évfolyamos nyelvi előkészítő, képzőművészeti irányultságú gimnáziumi
osztály
„9ny2” öt évfolyamos nyelvi előkészítő gimnáziumi osztály

Az első évfolyam beiratkozását a Zalaegerszegi Tankerületi Központ határozza meg. A gimnáziumi
beiratkozás időpontja 2019. június 20.
1.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 feltételek
A díjak meghatározásakor a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet III. fejezetében rögzítettek szerint
és a fenntartó utasításai szerint járunk el.

1.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 megállapításai
Nincs tudomásunk ilyen nyilvános megállapításokról.
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1.e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben,
tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai,
SZMSZ. 12.oldal
LSD: A 2018/2019-ES TANÉV PROGRAMTERVEZETE
AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE 13/2018. (VI.14.) EMMI RENDELETE A
2018/2019. TANÉV RENDJÉRŐL
1.f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó
jogszabályok megtartásával
http://www.adyiskola.hu/files/20181026101039.pdf
1.g) a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza: az
iskola honlapján elérhető
(http://www.adyiskola.hu)
3.a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
Iskolai
végzettség

Szakképzettség típusa

egyetem
főiskola
egyetem
egyetem
egyetem
főiskola
egyetem
főiskola
egyetem
főiskola
egyetem
főiskola
főiskola
egyetem
egyetem
főiskola

középiskolai tanár
általános iskolai tanár
középiskolai tanár
középiskolai tanár
középiskolai tanár
tanító
középiskolai tanár
általános iskolai tanár
tanító
tanító
középiskolai tanár
általános iskolai tanár
tanító
középiskolai tanár
középiskolai tanár
tanító

főiskola
főiskola
főiskola
egyetem
főiskola
főiskola
főiskola
főiskola

általános iskolai tanár
tanító
általános iskolai tanár
középiskolai tanár
tanító
általános iskolai tanár
általános iskolai tanár
tanító
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Szakképzettség
alapfokú művészeti oktatás keretén belül képző- és
iparművészeti ágon belüli tantárgy
matematika, kémia
informatika, fizika, matematika
földrajz, testnevelés
testnevelés
matematika, fizika, informatika
magyar nyelv és irodalom, történelem
magyar nyelv és irodalom
történelem
biológia
történelem, magyar nyelv és irodalom
német nyelv
alapfokú művészeti oktatás keretén belül képző- és
iparművészeti ágon belüli tantárgy
német nyelv, történelem
magyar nyelv és irodalom
magyar nyelv és irodalom
német nyelv, testnevelés, biológia

főiskola

tanító

egyetem
főiskola
főiskola
egyetem
főiskola
főiskola
főiskola
főiskola
egyetem
főiskola
főiskola
főiskola
főiskola
főiskola
főiskola
főiskola
főiskola
főiskola
főiskola
főiskola
egyetem

középiskolai tanár
tanító
általános iskolai tanár
középiskolai tanár
tanító
általános iskolai tanár
általános iskolai tanár
általános iskolai tanár
középiskolai tanár
általános iskolai tanár
tanító
tanító
általános iskolai tanár
tanító
tanító
általános iskolai tanár
tanító
általános iskolai tanár
általános iskolai tanár
tanító
középiskolai tanár

főiskola
főiskola
egyetem
főiskola
egyetem

általános iskolai tanár
általános iskolai tanár
középiskolai tanár
tanító
középiskolai tanár

egyetem
főiskola
főiskola
főiskola
egyetem
egyetem
főiskola
főiskola
egyetem

középiskolai tanár
általános iskolai tanár
általános iskolai tanár
tanító
középiskolai tanár
középiskolai tanár
általános iskolai tanár
tanító
általános iskolai tanár

főiskola

általános iskolai tanár

egyetem
egyetem
egyetem
főiskola
főiskola

középiskolai tanár
középiskolai tanár
tanító
tanító
általános iskolai tanár
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alapfokú művészeti oktatás keretén belül képző- és
iparművészeti ágon belüli tantárgy
matematika, fizika, informatika
német nyelv
testnevelés
német nyelv
matematika, testnevelés
magyar nyelv és irodalom
matematika, ének-zene

ének-zene

angol nyelv
magyar nyelv és irodalom
történelem, informatika
német nyelv
alapfokú művészeti oktatás keretén belül képző- és
iparművészeti ágon belüli tantárgy
angol nyelv
informatika, matematika, angol
testnevelés, földrajz
alapfokú művészeti oktatás keretén belül képző- és
iparművészeti ágon belüli tantárgy
magyar nyelv és irodalom, ének-zene
életvitel és gyakorlat, technika
angol nyelv
kémia
testnevelés, biológia
informatika, fizika, technika
alapfokú művészeti oktatás keretén belül
táncművészeti ágon belüli tantárgy
rajz és műalkotások elemzése, vizuális kultúra
tantárgycsoport
biológia

angol nyelv

főiskola
főiskola
egyetem
egyetem

egyetem
főiskola
főiskola
főiskola
főiskola
egyetem
főiskola
egyetem
egyetem
főiskola
egyetem

tanító
tanító
középiskolai tanár
középiskolai tanár
pedagógus képesítéssel
rendelkező egyéb felsőfokú
végzettségű
általános iskolai tanár
tanító
tanító
általános iskolai tanár
középiskolai tanár
középiskolai tanár
középiskolai tanár
középiskolai tanár
általános iskolai tanár
középiskolai tanár

alapfokú művészeti oktatás keretén belül képző- és
iparművészeti ágon belüli tantárgy
angol nyelv
alapfokú művészeti oktatás keretén belül
táncművészeti ágon belüli tantárgy
kémia, biológia

biológia, rajz
testnevelés
angol nyelv
biológia, fizika
angol nyelv
földrajz, biológia
magyar nyelv és irodalom

3.b) a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettség és
szakképzettség
Iskolai
végzettség

Munkakör

Szakképzettség

középfok

pedagógiai
asszisztens

gyógypedagógiai asszisztens

középfok

iskolatitkár

óvodatitkár, iskolatitkár,
kollégiumi titkár

középfok

pedagógiai
asszisztens

népi játék és kismesterség
oktatója

középfok

pedagógiai
asszisztens

pedagógiai asszisztens

középfok

rendszergazda

gazdasági informatikus, biztonság
technikus, designer

középfok

pedagógiai
asszisztens

idegenvezető

középfok
középfok

pedagógiai
asszisztens
iskolatitkár

igazgatás-ügyviteli ügyintéző
gazdasági ügyintéző

3.c) az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit:
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=037641
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3.d) a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
2015/2016-os tanévben évfolyam ismétlő 0 fő
2016/2017-es tanévben évfolyam ismétlő 2 fő
2017/2018-a tanévben évfolyam ismétlő 7 fő

3.e) középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményeit
https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/koznevelesi_intezmenykereso/!DARI_I
ntezmenykereso/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=037641
3.f) a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
Pedagógiai program 1.6.2 pontjában és a házirend VI. pontjában található.

http://www.adyiskola.hu/files/20180202110220.pdf
Tanórán kívüli foglalkozások
A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái:
- napközi otthon
- tanulószoba
- DSE sportkörök
- egyéb tanórán kívüli foglalkozások
- énekkar
- felzárkóztató foglalkoztatások
- tehetségfejlesztő foglalkoztatások
- továbbtanulásra felkészítő foglalkozások
- szakkörök
3.g) a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait,
Pedagógiai Program 2.17, 2.18 pontjában található

http://www.adyiskola.hu/files/20180202110220.pdf
3.h) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti
vizsgák tervezett idejét,
Pedagógiai program 1.9 pontjában található

http://www.adyiskola.hu/files/20180202110220.pdf
3.i) az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát.
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2018/2017
1.a
1.b
1.c

24
23
22
69

2.a
2.b
2.c

19
22
23
64

3.a
3.b
3.c

30
30
32
92

4.a
4.b
4.c

29
32
29
90

5.a
5.b
5.c

22
29
28
79

6.a
6.b
6.c

21
31
32
84

8.a
8.b
8.c

21
23
22
66

9ny1
9ny2

21
20

9.a
9.b

27
33

10.a
10.b

26
22

11.a
11.b

21
30

12.a
12.b

22
20
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7.a
7.b
7.c

25
22
24
71

2018/2019
Alsó tagozat:315
Felső tagozat: 300
Általános iskola összesen:615
Gimnázium:242
Intézményi összes tanuló: 857

Tanév

2012/13

2013/14

2014/15

2015/2016 2016/2017 2017/2018

- jelentkezők száma:

160

144

153

138

78

85

- felvettek száma:

87

84

87

89

64

83

felvettek aránya:

55%

58%

57%

84%

82%

97%

9ny/1

9ny/1

9ny1

9ny1

9ny1

az. 1.évfolyamra

a gimnázium 9.a
osztályba
- jelentkezők száma:

31

29

55

54

44

24

- felvettek száma:

17

22

28

27

25

15

- felvettek aránya:

54%

76%

51%

50%

57%

62,5%

9ny/2

9ny/2

9ny”

9ny2

9ny2

a gimnázium 9.b
osztályába
- jelentkezők száma:

70

80

120

103

103

92

- felvettek száma:

20

21

33

30

33

26

- felvettek aránya:

28%

26%

27,5%

29%

32%

28%

- jelentkezők száma:

101

113

175

157

147

116

- felvettek száma:

37

43

61

57

58

41

- felvettek aránya:

37%

38%

35%

36%

39%

35%

gimnáziumba összesen

9

A Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti
Iskola intézményi közzétételi listája
Az alapfokú művészeti iskolai közzétételi listája

5.a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége:
h3a
5.b) a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettsége és
szakképzettsége:
h3b
5.c) az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok
száma:

Művészeti ág

Alapítva

Előképző
évfolyam

Alapfokú
évfolyam

Továbbképző
évfolyam

Képző- és
iparművészet
Táncművészet

1996

1

6

4

1996

1

6

4

5.d) az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken,
fesztiválokon, kiállításokon való részvétel:
Külgazdasági és Külügyminisztérium

országos

10 fő,

„Neked mit jelent a Duna?” rajzpályázat

különdíj

MEBT - VISZ

7 fő,

„Királyfi és a sors” digitalizációs pályázat

országos

1. hely

XII. Országos Gyermek és

országos

25 fő,

Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat

részvétel

Mesés Európa -

5 fő, részvétel

Népmesék hősei rajzpályázat

országos

Hortobágyi Madárpark –

29 fő,

Hortobágy Madárkórház Alapítvány

országos

„Élet a madáretetőn” rajzpályázat
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Különdíj

Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium
„II. Országos Festészetverseny”

országos

2 fő, részvétel

országos

4 fő, döntőbe jutottak

Hubay Jenő Zeneiskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
„VII. Országos Festészetverseny”
12 fő,
kiemelt arany 1 fő
Gyenesdiási

országos

„Gergely-napi Művészeti Fesztivál”

arany 1 fő
ezüst 8 fő
1.helyezés 1 fő
3.helyezés 1 fő

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

14 fő, különdíj

„Álomút” rajzpályázat
Egry József Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola

országos

országos

1 fő, 1. hely

„Szivárvány színű Balaton”
Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum, Magyar
Természettudományi Múzeum
Az Év ásványa és az Év ősmaradványa program
közös rajzpályázata

országos

3 fő, különdíj

„Kezedben a múlt”
Würtz Ádám Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

országos

„Kép(s)zelet” pályázat

5 fő, különdíj, 1. hely, 2.
hely, 2 fő döntőbe jutott

170 éves a Magyar Honvédség
rajzpályázat

országos

Lurkó Dekor Tavaszébresztő Országos
Rajzpályázat „Világtájoló”

18 fő, díjazottak
13 fő

országos

11

12 kiemelt dicséret, 1
Világtájoló díj

5 fő,
Lótusz rajzpályázat

országos

2 3.hely, 3 különdíj

5.e) a megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:
Gála Társastáncklub Egyesület

megyei

„A tánc és én” rajzpályázat
„Szakmák, mesterségek világa”

2 fő 2.helyezés
2 fő 3.helyezés

megyei

1 fő 3.helyezés

megyei

1 fő 1. hely

művészeti pályázat
Zala Megyei Önkormányzat
„Én és a lakóhelyem” rajzpályázat

1 fő 2. hely
1 fő 3. hely

„Fények és Árnyékok”

megyei

Megyei Festészet- és Rajzverseny
Mézfesztivál

1 fő 1. hely
1 fő 3. hely

megyei

2 fő 1. hely
2 fő 2. hely

Salomvár

megyei

2 díjazott

megyei

2 1. helyezés

„Varázskezek” rajzpályázat
József Attila Városi Könyvtár
„Vízben, vízparton” rajzpályázat

2 2. helyezés
1 3. helyezés

Zala Megyei Kormányhivatal
„Varázslatos örökségünk”

2 1. hely
megyei

5 2. hely

rajz- és fotópályázat
Apáczai Csere János Művelődési Központ

1 fő 1. hely

„Házunk, kertünk, udvarunk”
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rajzpályázat

megyei

1 fő 2. hely

5.f) az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:
Az iskola, mint alapfokú művészetoktatási intézmény kiemelt figyelmet fordít a tehetséggondozásra,
a tehetségazonosításra, melyekre kiváló alkalmat biztosítanak a tanulmányi versenyek, pályázati
projektek. Ennek több évtizedes hagyománya van már az intézményben.
A képző-és iparművészeti tagozat 1991-óta rendezi meg minden évben a „Sokat tud az én kezem” c.
megyei rajzpályázatot az általános és művészeti iskolák 7-14 éves tanulói számára. Az első alkalmat
az Ady iskola iskolagalériájának létrehozása szolgáltatta. Az eltelt évek alatt egy jól bevált, a megye
egyetlen átfogó jellegű hiánypótló pályázatává vált a verseny, amely bemutatkozási lehetőséget ad,
egyben felmérhető általa a rajzoktatás színvonala. A beküldött munkák magas száma, bizonyítja a
rajzverseny népszerűségét.
A Megyei Festészetversenyt 2003-tól rendezi meg az iskola. A nagy népszerűségnek örvendő
tanulmányi verseny amely ugyancsak rangos szakmai programmá nőtte ki magát az elmúlt évek
során.
Emellett számos kiállításon kapnak lehetőséget a rajztagozatos diákok a tanév során, hogy
megmutathassák magukat. Az Ady iskola Galériájában alkotótábori, gimnáziumi, kamara-, évzáró
kiállításon vehetnek részt alkotásaikkal, de az eltelt évek során szerepelhettek díjnyertes rajzaikkal
többek közt az iskola által szerkesztett országos munkavédelmi oktató kiadványokban is.
Az egykori és mai művésztanárok, diákok munkáit 2013-ban a „Rejtett értékeink- műalkotások az
Ady iskola gyűjteményéből” című kiállításon láthatták az érdeklődők az iskola aulájában. A
képzőművészeti kiállítás az „Itthon vagy- Magyarország szeretlek” kulturális program keretében
szerveződött, megvalósulását az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ támogatása tette lehetővé.
A képző-és iparművészeti tagozat több sikeres projektet nyert a Nemzeti Tehetség Program keretén
belül, mely hozzájárult a tehetséges tanulók további szakmai fejlődéséhez.
Az iskola kiváltságos helyzetben van Zala megyében, hiszen 1998-tól napjainkig csak az Ady
iskolában folyik klasszikus balettoktatás. A diákok sikeresen szerepelnek a városi, megyei művészeti
fesztiválokon. 2010 óta az iskola szervezésében több utcai performance-t adtak elő a tanulók,
résztvevői gálaműsoroknak, városi fesztiváloknak, ünnepi megemlékezéseknek. 2011 óta aktív
résztvevői az Országos Klasszikus Balett Versenyeknek, melyen több dobogós helyezést értek már
el.
A művészeti tagozatok közös rendezvénye a több mint 15 éves múlttal rendelkező Magyar
Művészetoktatás Napi rendezvénysorozat. A helyi, megyei programok - városi hangverseny, megyei
rajzpályázati kiállítások, megyei tanulmányi versenyek, megyei és városi táncbemutatók, megyei
szakmai továbbképzések - célja, hogy felhívja a szülők, tanulók figyelmét a művészeti nevelés a
gyermekek személyiségének fejlődésében betöltött fontos szerepére.

5.g) a helyi kulturális életben történő szerepvállalás:
Képző- és iparművészeti ág:
Iskolánk aktívan részt vesz Zalaegerszeg város kulturális életében: Kodály Zoltán Óvoda 100 éves fennállása
alkalmából tűzzománckép készítése és avatása, a zalaegerszegi Griff Bábszínház szervezésében mesefüggöny
készítése, ami díszletként szerepelt az előadásokon. A Zalai Falvakért Egyesülettel közös szervezésben
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gyermekrajzokat adományoztunk a Zala Megyei Kórház gyermekosztályának, és rajzokat adományoztunk a
ZM Önkormányzat Gyermekotthonának is. Évente iskolánk ad otthont a Városi Családfesztiválnak, ahol
kézműves foglalkozásokon vehetnek részt a gyerekek. A helyi Móricz Galériában, a Hangverseny-és
kiállítóteremben többször nyílt már kiállítása tanulóinknak. Városi felkérésre tanulóink már több szervezet
LOGO-ját tervezték meg. Több éve vagyunk résztvevői a ZM Munkaügyi Központ által szervezett
Pályaválasztási Kiállításnak, ahol a diákok képzőművészeti alkotásai szerepelnek. Az értelmi és halmozottan
sérült emberek országos alapítványával - „Kézenfogva Alapítvány” - közösen vettünk részt egy pályázat
keretében megvalósuló kézműves bemutatón. Társpályázók voltunk a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
regionális szervezésű képregény pályázat lebonyolításában „Esélyegyenlőség a munka világában” mottóval.
Festészet tanszakos tanulóink alkotásaikkal díszítették többek között a Megyei Kórház
Gyermekambulanciájának falát, a Bóbita játszótér vizesblokkjának külső burkolatát és az Aquacity
élményelmeit.
Táncművészeti ág:
A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház előadásaiban évek óta rendszeresen fellépnek növendékeink. A
Gönczi F. ÁMK-val közösen ”Az égig érő fa” című mesejátékában szerepeltek tanulóink a 2006/2007-es
tanévben. A Táncművészet Világnapja alkalmából rendezett városi ünnepélyeken aktív résztvevők.
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5.h) művészeti áganként a csoportok számát és a csoportok tanulói létszám:

1.a

Táncművészeti ág
2.a
3.a/1
3.a/2

24

19

15

15

Képző- és iparművészeti ág
1.b/1 11
4.C/1
1.b/2 12
4.C/2
1.c/1 11
5.B/1
1.c/2 11
5.B/2
2.B/1 11
5.C/1
2.B/2 11
5.C/2
2.C/1 12
6.B/1
2.C/2 11
6.B/2
3.B/1 15
6.C/1
3.B/2 14
6.C/2
3.C/1 15
7.B/1
3.C/2 15
7.B/2
4.B/1 16
8.B/1
4.B/2 16
8.B/2

4.a/1

4.a/2

15

14

10 csoport
5.a
6.a

7.a

8.a

22

25

21

21

42 csoport
9NY
20
9.A/1 12
9.A/2 12
10.A/1 12
10.A/2 11
11.A/1 11
11.A/2 11
12.A 10
ADY I.
ADY II.
ADY III.
ADY V.
ADY VI.
ADY VII.

14
13
15
14
12
11
15
16
15
15
11
11
12
11

15

13
11
15
11
10
15

