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Személyi feltételek:
A 2017/2018-as tanévben a személyi feltételek alakulása megfelelő. A
rendelkezésünkre álló dolgozói létszámmal képesek vagyunk feladataink
ellátására. Tanáraink és a munkájukat segítő alkalmazottak megfelelő
végzettséggel rendelkeznek az iskolában folyó oktatási tevékenység ellátásához.
Minden évben, így az idén is nagy figyelmet fordítunk a beiskolázásokra. A
fenntartó

maximálisan

támogatja

a

szakirányú

továbbtanulást

és

a

továbbképzéseken való részvételt.
Speciális helyzetünkből adódóan, az elmúlt évekhez hasonlóan főállású
pedagógusaink mellett, óraadó tanárok valamint pedagógiai asszisztensek és
technikai dolgozók is segítik az iskola munkáját.
Személyi feltételeink a következő képen alakulnak, az előttünk álló
tanévben:
Az összes foglalkoztatottak száma: 33 fő, ebből főállású dolgozó 26 fő.
Főállású tanár:

16 fő

Óraadó tanár:

7 fő

Pedagógiai asszisztens: 2 fő
A pedagógiai munkát segítő alkalmazottak: 9 fő
- 4 fő iskolatitkár
- 1 fő ruhatáros, varrónő
- 2 fő szabadidő szervező
- 2 fő könyvtáros
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Pedagógusok tanszakonkénti megoszlása:
Néptánc tanszak:

9 főállású, 5 óraadó tanár

Társastánc tanszak:

6 főállású 2 óraadó tanár

Moderntánc tanszak:

1 főállású tanár

Klasszikus balett tanszak

1 főállású tanár

Továbbtanulás:
Az intézmény minden tanévben szervez helyi továbbképzéseket tanárai számára.
Ezek mellett lehetőséget biztosít regionális és országos továbbképzéseken,
szakmai konferenciákon való részvételre. A részletes továbbképzési programot
az intézmény továbbképzési terve tartalmazza.

Tárgyi feltételek:
A Sárospatak Eötvös út 5. szám alatt működő székhely mellett 25
telephelyen működnek iskolánk kihelyezett osztályai.
Speciális helyzetünkből adódóan, nem csak tőlünk függ az, hogy a tárgyi
feltételek, és az oktatás feltételei megfeleljenek az előírásoknak. Huszonegy
önkormányzat mellett legalább harminc iskolával és számos művelődési házzal
van kapcsolatunk. A helyi adottságok eltérnek egymástól. Számos problémával
találjuk magunkat szemben egy-egy telephelyen. Szerencsére, a polgármesteri
hivatalok, iskolák, művelődési házak vezetői a legtöbb helyen partnerek a
problémák megoldásában.
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A törvényben előírt alapvető tárgyi feltételeknek mindenütt megfelelnek az
oktatásra

kijelölt

helyszínek.

Természetesen

a

fejlesztés

lehetőségét

folyamatosan szem előtt tartjuk.

A 2017/2018-os tanév fejlesztési elképzelései:
- hangzóanyagok, szakkönyvek, videó anyagok folyamatos fejlesztése
- ruhatár fejlesztése, hiányzó viseletek, jelmezek elkészítése a leadott
koreográfia-tervek, munkatervek alapján
- technikai eszközök folyamatos fejlesztése

A 2017/2018-as tanév szakmai elképzelései:
Diákönkormányzat:
Iskolánkban a diákönkormányzat a 2003/ 2004-es tanév elején alakult. A
DÖK munkáját segítő pedagógus Horváth Csaba. Legfontosabb feladata, hogy
ismertesse meg a gyerekekkel az önkormányzatiságból adódó lehetőségeket.
Bíztassa őket aktivitásra saját iskolai életük szervezésében. Vesse fel az iskola
vezetőinek a gyerekek által megfogalmazott javaslatokat, esetleges problémákat.
Segítse a diákokat elképzeléseik, terveik megvalósításában.
A diákönkormányzat tagjainak javaslatait a nevelőtestület megvitatja, és beépíti
az éves munkatervbe.
A diákönkormányzat elnöke: Darmos Aliz
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Szakmai munka:
Az iskola igazgatójának és helyetteseinek fontos feladata a tanári
adminisztráció, a pontos órakezdés, a rendszeres tanmenet alapján végzett
munka, folyamatos, szigorú ellenőrzése. Az óralátogatások és színpadi
bemutatók

során

a

szakmai

munka

eredményességének

ellenőrzése.

Segítségnyújtás, módszertani tanácsok adása, elsősorban a fiatal, kezdő
pedagógusok részére.
A tanév egyik legfontosabb feladata a Sipos György tehetségpont
munkájának továbbfejlesztése. A tehetségek mentorálása, fejlesztése, külön
programok segítségével.
Részvétel

tehetséggondozó

konferenciákon

és

tehetséggondozó

továbbképzéseken.
Az idén is, mint minden évben, számos országos-és regionális
továbbképzés lesz néptánc, társastánc és moderntánc vonalon. Ösztönözzük
oktatóinkat, hogy minél több ilyen rendezvényen vegyenek részt, hiszen a
szakmai tapasztalatszerzés mellett, ezek az alkalmak kiválóak a meglévő
kapcsolatok ápolására, és újabbak kialakítására. Nagy jelentőssége van ezeknek
a szakmai fórumoknak abból a szempontból is, hogy megismerhetjük az ország
elismert szaktekintélyeinek véleményét arról, hogy merre is érdemes haladnunk
a táncoktatás, koreográfia készítés terén.
Munkánk fontos része, a népi kultúra, a néptánc alapfokú megismertetése
és megszerettetése a gyerekek minél nagyobb tömegeivel. Vannak azonban
csoportok és tanulók, akik többre képesek és többre vágynak. Nekik meg kell
adni a lehetőséget, hazai és nemzetközi fesztiválokon, különböző korosztályos
szólótánc versenyeken, hogy bemutathassák tudásukat.
A telephelyek iskolái és önkormányzatai számos helyi rendezvényen kérik a
művészeti iskolások műsorait, így tanulóink rendszeres résztvevői a szüreti
napoknak,

falunapoknak,

öregek

napi

rendezvényeknek,

karácsonyi
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műsoroknak, farsangi műsoroknak, alapítványi báloknak, nőnapi, anyák napi
műsoroknak.

A tanév helyi rendje
2017. augusztus 21. Alakuló értekezlet Felelős: igazgató
2017. augusztus 27. Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet Felelős: igazgató

2017. szeptember 4. Ünnepélyes tanévnyitó Felelős: Darmos Csaba
2017. október 14. Alapítványi bál Mezőkeresztes Felelős: Szuhánszki Mónika
2017. október 30-tól 2017. november 3-ig tart az őszi szünet. A szünet előtti
utolsó tanítási nap 2017. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap
2017. november 6. (hétfő).
2017. november Alma bál Tiszakeszi Felelős: Felföldi Péter Géza
2017. december 15. Adventi Műsor Felelős: Borsósné Fischinger Henrietta
2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart a téli szünet. A szünet előtti utolsó
tanítási nap 2017. december 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018.
január 3. (szerda).
2018. január Félévi bemutatók, vizsgák
2018. január 18. Országos Ifjúsági Szólótánc Verseny Döntő Eger Felelős:
Réthiné Muha Krisztina
2018. január 20. XX Zempléni Gyermektánc Fesztivál (az Országos Néptánc
Fesztivál selejtezője) Felelős: Borsósné Fischinger Henrietta
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2018. január III. Újévi táncgála Cigánd Felelős: Oláhné Fojdl Adrienn és
Horváth Csaba
2018. január 26. Félév
2018. január 26-27. Országos Társastánc Tanulmányi Verseny Szeged
2018. január 29. Félévi nevelőtestületi értekezlet Felelős: igazgató
2018. február 2. Tanulók értesítése a félévi eredményekről
2018. február Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület Versenye
2018. február 23-24 Csapatépítő tréning

2018. március 3. XIII. Társastánc Páros és Formációs Verseny Felelős: Stofanné
Barna Boglárka, Matu Zsolt
2018. március 27. Bársony cipellők táncverseny Miskolc Felelős: Szuhánszki
Mónika
2018. március 29-től 2018. április 3-ig tart a tavaszi szünet. A szünet előtti
utolsó tanítási nap 2018. március 28. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap
2018. április 4. (szerda).
2018. április 21.-22. Mezőtúr - Moderntánc és Balett verseny, Nyíregyháza
társastánc verseny Felelős: Oláhné Fojdl Adrienn
2018. április 20. VI. Sipos György Néptánc Fesztivál, XVII. Szólótánc és
Népdaléneklési Verseny Felelős: Borsósné Fischinger Henrietta
2018. április Lorántffy-hét Tiszakeszi Felelős: Felföldi Péter Géza
2018. április 28-29. Európai Uniós Kisebbségi Konferencia és Néptánc Fesztivál
Felelős: Darmos Csaba
2018. április 30. A Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola fennállásának 20.
évfordulója. Gálaműsor – Fogadás Felelős: Réthiné Muha Krisztina
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2018. május 1. Városi Ünnepség a SAMI és vendégei műsora (Ukrajna, Erdély,
Lengyelország, Németország). Az intézmény több csoportja is fellép a települési
Majálisokon
2018. május 4-5. VI. Országos Néptánc Döntő
2018. május Zemplén Társastánc Verseny Sátoraljaújhely Felelős: Stofanné Barna
Boglárka
2018. május 18.- június15. Tanévzáró bemutatók időpontja Felelős: a pedagógusok
2018. június III. Szinvavölgyi Szólótánc Verseny
2018. június 15. Utolsó tanítási nap
2018. június 18. Tanév végi osztályozó értekezlet
2018. június 20.-26. Bizonyítványosztás
2018. június 27. Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet Felelős: igazgató
2018. június 18-22. Tehetséggondozó Nyári Tábor Felelős: Lőrincz László
2018. július 21. Városnap Mezőkeresztes Felelős: Szuhánszki Mónika

Nevelési értekezletek a tanév minden szerdai napján 8.30 órától az iskola
székhelyén.
Rendkívüli értekezlet hívható össze, ha a fenntartó, az igazgató, vagy a
tantestület egyharmada szükségesnek tartja.

Sárospatak, 2017. augusztus 18.

