039626
Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola
1033 Budapest III. kerület, Harrer Pál utca 7.

KÖZZÉTÉTELI LISTA

Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi köznevelési intézmény a
lent megjelenő közzétételi adatokkal rendelkezik.

1. Intézmény adatai
OM azonosító:
Intézmény neve:
Székhely címe:
Székhelyének megyéje:
Intézményvezető neve:
Telefonszáma:
E-mail címe:

039626
Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola
1033 Budapest III. kerület, Harrer Pál utca 7.
Budapest
Pápista Andrea
3888569
andrea.papista@gmail.com

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2018.02.01.

Ellátott feladatok:
-alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon
-alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon
-alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

2. Fenntartó adatai
Fenntartó:
Fenntartó címe:
Fenntartó típusa:
Képviselő neve:
Telefonszáma:
E-mail címe:

Észak-Budapesti Tankerületi Központ
1033 Budapest III. kerület, Fő tér 1.
tankerületi központ
Tamás Ilona
06/1-437-8652
ilona.tamas@kk.gov.hu

3. Az intézmény működő feladatellátási helyei
001 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola (1033 Budapest III. kerület, Harrer Pál utca 7.)
Ellátott feladatok:
- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon
- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon
002 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Vörösvári út 93.szám alatti Telephelye (1033 Budapest III.
kerület, Vörösvári út 93.)
Ellátott feladatok:
- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon
- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon
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004 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Kerék utca 18-20. szám alatti Telephelye (1035 Budapest III.
kerület, Kerék utca 18-20.)
Ellátott feladatok:
- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon
005 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Gyógyszergyár utca 22-24. szám alatti Telephelye (1037
Budapest III. kerület, Gyógyszergyár utca 22-24.)
Ellátott feladatok:
- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon
008 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Arató Emil tér 1. szám alatti Telephelye (1031 Budapest III.
kerület, Arató Emil tér 1.)
Ellátott feladatok:
- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon
009 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Medgyessy Ferenc utca 2-4. szám alatti Telephelye (1039
Budapest III. kerület, Medgyessy Ferenc utca 2-4.)
Ellátott feladatok:
- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon
- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon
011 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Szérűskert utca 40. szám alatti Telephelye (1033 Budapest III.
kerület, Szérűskert utca 40.)
Ellátott feladatok:
- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon
- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon
012 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Fényes Adolf utca 10. szám alatti Telephelye (1036 Budapest
III. kerület, Fényes Adolf utca 10.)
Ellátott feladatok:
- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon
- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon
013 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Templom utca 5. szám alatti Telephelye (1038 Budapest III.
kerület, Templom utca 5.)
Ellátott feladatok:
- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon
015 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Váradi utca 15/b. szám alatti Telephelye (1035 Budapest III.
kerület, Váradi utca 15/b.)
Ellátott feladatok:
- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon
- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon
019 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Bárczi Géza utca 2. szám alatti Telephelye (1039 Budapest III.
kerület, Bárczi Géza utca 2.)
Ellátott feladatok:
- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon
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020 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Keve utca 41. szám alatti Telephelye (1031 Budapest III.
kerület, Keve utca 41.)
Ellátott feladatok:
- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon
022 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Dózsa György utca 42. szám alatti Telephelye (1038 Budapest
III. kerület, Dózsa György utca 42.)
Ellátott feladatok:
- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon
028 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Fodros utca 38-40. szám alatti Telephelye (1039 Budapest III.
kerület, Fodros utca 38-40.)
Ellátott feladatok:
- alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon
032 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Zápor utca 90. szám alatti Telephelye (1032 Budapest III.
kerület, Zápor utca 90.)
Ellátott feladatok:
- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon

4. Intézmény statisztikai adatai

Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint
2017-es statisztikai adatok alapján
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Pedagógusok nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként - összesítő táblázat
2017-es statisztikai adatok alapján
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Gyermekek, tanulók számának nyitóadatai
2017-es statisztikai adatok alapján
Összesenb
ől lány

Összesen
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feladat-ellátási
hely típust
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kezdő évfolyamos tanulók száma
kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók

Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=039626

Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből
001 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=039626&th=001
002 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Vörösvári út 93.szám alatti Telephelye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=039626&th=002
004 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Kerék utca 18-20. szám alatti Telephelye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=039626&th=004
005 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Gyógyszergyár utca 22-24. szám alatti Telephelye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=039626&th=005
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008 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Arató Emil tér 1. szám alatti Telephelye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=039626&th=008
009 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Medgyessy Ferenc utca 2-4. szám alatti Telephelye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=039626&th=009
011 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Szérűskert utca 40. szám alatti Telephelye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=039626&th=011
012 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Fényes Adolf utca 10. szám alatti Telephelye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=039626&th=012
013 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Templom utca 5. szám alatti Telephelye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=039626&th=013
015 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Váradi utca 15/b. szám alatti Telephelye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=039626&th=015
019 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Bárczi Géza utca 2. szám alatti Telephelye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=039626&th=019
020 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Keve utca 41. szám alatti Telephelye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=039626&th=020
022 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Dózsa György utca 42. szám alatti Telephelye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=039626&th=022
028 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Fodros utca 38-40. szám alatti Telephelye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=039626&th=028
032 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Zápor utca 90. szám alatti Telephelye
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=039626&th=032

5. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Felvételi meghallgatások: 2018.05.07-09-ig
Részletes információ: áprilistól a www.aeliasabina.hu honlapon lesz megtekinthető.
A beiratkozásra meghatározott idő:
2018 május 22-31.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Maximálisan engedélyezett létszám: 1800 fő.
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
Intézményi folyó kiadások - 2017
Éves kiadás összesen
személyi kiadások233 206 375
járulékok62 558 818
KLIK dologi kiadásai5 140 206
Működtető dologi kiadásai5 311 000
összes kiadás306 216 399
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Tantárgyfelosztás összes heti óraszámának arányos felosztása, művészeti áganként összes tanuló órái: óra/hét Összes tanuló
csoport szám csoport átlaglétszám Tantárgyfelosztás szerinti órák aránya Ráfordítások arányos éves összege, tanulónként
zene/egyéni/Kz904837 10,765279 767,6
zene/csoportos (szolf. ek)1401627580,11860 474,4
tánc/csoportos24798100,02077 752,8
képző- és iparművészet/ csoportos11436231100,09695 309,9
szín- és bábművészet/ csoportos000100,000#ZÉRÓOSZTÓ!
összesen:1 1821 440114 1,000
A kék mezőket a tankerület, sárga mezőket az intézmény tölti ki.

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
Nem történt még pedagógiai szakmai ellenőrzés.
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
H-SZ-CS 9-17 h
K 9-16 h
P 9-15 h
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
http://aeliasabina.hu/as/images/2017_18Felveteli eredmenyek_infok/2017_18_munkaterv.pdf
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
A legutóbbi pedagógiai szakmai ellenőrzés folyamán megállapításra került, hogy az intézmény minden alkalmazott pedagógusa
a beosztásának megfelelően felelősséggel és magas szakmai színvonalon látja el feladatát.

Utolsó frissítés: 2018.02.01.

6. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma:
előképző: 2 év
alapfokú évfolyamok: 6 év
továbbképző évfolyamok: 4 év
kamarazene évfolyamok: 4 év
Az első minősítési év óta nem változott.
Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való
részvétel:
Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.
Tanszaki hangversenyek félévente, képzőművészeti kiállítások, néptánc bemutatók. Művésztanári hangversenyek.
A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:
Megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:
Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.
Tanszaki hangversenyek félévente, képzőművészeti kiállítások, néptánc bemutatók. Művésztanári hangversenyek.
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A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:
Hangversenyek, kiállítások, néptánc bemutatók az Óbudai Társaskörben, az Óbudai Kulturális Központban, Békásmegyeri
Közösségi Házban, az Esernyős Galériában, a Óbudai Szakrendelőben,valamint a kerület óvodáiban, nyugdíjas házaiban.

Utolsó frissítés: 2018.02.01.

7. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

www.kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-039626-0
www.kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-039626-0
www.kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-039626-0

Feladatellátási hely szintű adatok
001 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola (1033 Budapest III. kerület, Harrer Pál utca 7.)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Hangszerbemutató: 2018. 05.03. szerda Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda tornaterme (1036 Bp.
Fényes Adolf u. 10.) 16:30
Felvételi meghallgatások: 2018.05.07-09-ig
Részletes információ: áprilistól a www.aeliasabina.hu honlapon lesz megtekinthető.
A beiratkozásra meghatározott idő:
2018 május 22-31.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Maximális létszám: 1800 fő
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, illetve tartósan beteg gyermekek igazolás és kérelem alapján térítési díj
kedvezményben részesülhetnek.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
Fenntartói értékelés egyenlőre nem történt.
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
H-SZ-CS 9-17 h
K 9-16 h
P 9-15 h
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

8 / 32

Megtekinthető a www.aeliasabina.hu honlapon
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
Nem történt még pedagógiai szakmai ellenőrzés.

Utolsó frissítés: 2018.03.08.

2. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma:
előképző: 2 év
alapfokú évfolyamok: 6 év
továbbképző évfolyamok: 4 év
kamarazene évfolyamok: 4 év
Az első minősítési év óta nem változott.
Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való
részvétel:
Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.
verseny eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:
Az elért eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:
Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.
Tanszaki hangversenyek félévente, képzőművészeti kiállítások, néptánc bemutatók. Művésztanári hangversenyek.
A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:
Hangversenyek, kiállítások, néptánc bemutatók az Óbudai Társaskörben, az Óbudai Kulturális Központban, Békásmegyeri
Közösségi Házban, az Esernyős Galériában, a Óbudai Szakrendelőben,valamint a kerület óvodáiban, nyugdíjas házaiban.

Utolsó frissítés: 2018.02.01.

3. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

www.kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-039626-1039626001
www.kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-039626-1039626001
www.kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-039626-1039626001

002 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Vörösvári út 93.szám alatti Telephelye (1033
Budapest III. kerület, Vörösvári út 93.)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Hangszerbemutató: 2018. 05.03. szerda Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda tornaterme (1036 Bp.
Fényes Adolf u. 10.) 16:30
Felvételi meghallgatások: 2018.05.07-09-ig
Részletes információ: áprilistól a www.aeliasabina.hu honlapon lesz megtekinthető
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A beiratkozásra meghatározott idő:
2018 május 22-31.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Maximális létszám: 1800 fő
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, illetve tartósan beteg gyermekek igazolás és kérelem alapján térítési díj
kedvezményben részesülhetnek.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
Fenntartói értékelés egyenlőre nem történt.
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
H-SZ-CS 9-17 h
K 9-16 h
P 9-15 h
________________________________________
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai
Megtekinthető a www.aeliasabina.hu honlapon
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
Fenntartói értékelés egyenlőre nem történt.

Utolsó frissítés: 2018.03.08.

2. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma:
előképző: 2 év
alapfokú évfolyamok: 6 év
továbbképző évfolyamok: 4 év
kamarazene évfolyamok: 4 év
Az első minősítési év óta nem változott.
Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való
részvétel:
Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való
részvétel
Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.
verseny eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:
Az elért eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
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Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:
Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.
Tanszaki hangversenyek félévente, képzőművészeti kiállítások, néptánc bemutatók. Művésztanári hangversenyek.
________________________________________
A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:
Hangversenyek, kiállítások, néptánc bemutatók az Óbudai Társaskörben, az Óbudai Kulturális Központban, Békásmegyeri
Közösségi Házban, az Esernyős Galériában, a Óbudai Szakrendelőben,valamint a kerület óvodáiban, nyugdíjas házaiban.
________________________________________

Utolsó frissítés: 2018.03.08.

3. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

www.kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-039626-1039626002
www.kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-039626-1039626002
www.kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-039626-1039626002

004 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Kerék utca 18-20. szám alatti Telephelye (1035
Budapest III. kerület, Kerék utca 18-20.)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Hangszerbemutató: 2018. 05.03. szerda Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda tornaterme (1036 Bp.
Fényes Adolf u. 10.) 16:30
Felvételi meghallgatások: 2018.05.07-09-ig
Részletes információ: áprilistól a www.aeliasabina.hu honlapon lesz megtekinthető
A beiratkozásra meghatározott idő:
2018 május 22-31.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Maximális létszám: 1800 fő
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, illetve tartósan beteg gyermekek igazolás és kérelem alapján térítési díj
kedvezményben részesülhetnek.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai
Fenntartói értékelés egyenlőre nem történt.
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
H-SZ-CS 9-17 h
K 9-16 h
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P 9-15 h

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai
Megtekinthető a www.aeliasabina.hu honlapon
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
Nem történt még pedagógiai szakmai ellenőrzés.
________________________________________

Utolsó frissítés: 2018.03.08.

2. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma:
előképző: 2 év
alapfokú évfolyamok: 6 év
továbbképző évfolyamok: 4 év
kamarazene évfolyamok: 4 év
Az első minősítési év óta nem változott.
Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való
részvétel:
Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való
részvétel
Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.
verseny eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:
Az elért eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:
Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.
Tanszaki hangversenyek félévente, képzőművészeti kiállítások, néptánc bemutatók. Művésztanári hangversenyek.
________________________________________
A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:
Hangversenyek, kiállítások, néptánc bemutatók az Óbudai Társaskörben, az Óbudai Kulturális Központban, Békásmegyeri
Közösségi Házban, az Esernyős Galériában, a Óbudai Szakrendelőben,valamint a kerület óvodáiban, nyugdíjas házaiban.
________________________________________

Utolsó frissítés: 2018.03.08.

3. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

www.kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-039626-1039626004
www.kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-039626-1039626004
www.kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-039626-1039626004
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005 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Gyógyszergyár utca 22-24. szám alatti Telephelye
(1037 Budapest III. kerület, Gyógyszergyár utca 22-24.)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Hangszerbemutató: 2018. 05.03. szerda Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda tornaterme (1036 Bp.
Fényes Adolf u. 10.) 16:30
Felvételi meghallgatások: 2018.05.07-09-ig
Részletes információ: áprilistól a www.aeliasabina.hu honlapon lesz megtekinthető.
A beiratkozásra meghatározott idő:
2018 május 22-31.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Maximális létszám: 1800 fő
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, illetve tartósan beteg gyermekek igazolás és kérelem alapján térítési díj
kedvezményben részesülhetnek.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
Fenntartói értékelés egyenlőre nem történt.
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
H-SZ-CS 9-17 h
K 9-16 h
P 9-15 h

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai
Megtekinthető a www.aeliasabina.hu honlapon
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
Nem történt még pedagógiai szakmai ellenőrzés.

Utolsó frissítés: 2018.03.08.

2. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma:
előképző: 2 év
alapfokú évfolyamok: 6 év
továbbképző évfolyamok: 4 év
kamarazene évfolyamok: 4 év
Az első minősítési év óta nem változott.
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Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való
részvétel:
Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való
részvétel
Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.
verseny eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:
Az elért eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:
Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.
Tanszaki hangversenyek félévente, képzőművészeti kiállítások, néptánc bemutatók. Művésztanári hangversenyek.
________________________________________
A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:
Hangversenyek, kiállítások, néptánc bemutatók az Óbudai Társaskörben, az Óbudai Kulturális Központban, Békásmegyeri
Közösségi Házban, az Esernyős Galériában, a Óbudai Szakrendelőben,valamint a kerület óvodáiban, nyugdíjas házaiban.

Utolsó frissítés: 2018.03.08.

3. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

www.kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-039626-1039626005
www.kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-039626-1039626005
www.kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-039626-1039626005

008 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Arató Emil tér 1. szám alatti Telephelye (1031
Budapest III. kerület, Arató Emil tér 1.)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Hangszerbemutató: 2018. 05.03. szerda Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda tornaterme (1036 Bp.
Fényes Adolf u. 10.) 16:30
Felvételi meghallgatások: 2018.05.07-09-ig
Részletes információ: áprilistól a www.aeliasabina.hu honlapon lesz megtekinthető.
A beiratkozásra meghatározott idő:
2018 május 22-31.
________________________________________
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Maximális létszám: 1800 fő
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, illetve tartósan beteg gyermekek igazolás és kérelem alapján térítési díj
kedvezményben részesülhetnek.
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A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
Fenntartói értékelés egyenlőre nem történt.
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
H-SZ-CS 9-17 h
K 9-16 h
P 9-15 h

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
Megtekinthető a www.aeliasabina.hu honlapon
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
Nem történt még pedagógiai szakmai ellenőrzés.

Utolsó frissítés: 2018.03.08.

2. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma:
előképző: 2 év
alapfokú évfolyamok: 6 év
továbbképző évfolyamok: 4 év
kamarazene évfolyamok: 4 év
Az első minősítési év óta nem változott.
Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való
részvétel:
Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való
részvétel
Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.
verseny eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:
Az elért eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:
Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.
Tanszaki hangversenyek félévente, képzőművészeti kiállítások, néptánc bemutatók. Művésztanári hangversenyek.
________________________________________
A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:
Hangversenyek, kiállítások, néptánc bemutatók az Óbudai Társaskörben, az Óbudai Kulturális Központban, Békásmegyeri
Közösségi Házban, az Esernyős Galériában, a Óbudai Szakrendelőben,valamint a kerület óvodáiban, nyugdíjas házaiban.
________________________________________

Utolsó frissítés: 2018.03.08.
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3. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

www.kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-039626-1039626008
www.kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-039626-1039626008
www.kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-039626-1039626008

009 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Medgyessy Ferenc utca 2-4. szám alatti Telephelye
(1039 Budapest III. kerület, Medgyessy Ferenc utca 2-4.)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Hangszerbemutató: 2018. 05.03. szerda Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda tornaterme (1036 Bp.
Fényes Adolf u. 10.) 16:30
Felvételi meghallgatások: 2018.05.07-09-ig
Részletes információ: áprilistól a www.aeliasabina.hu honlapon lesz megtekinthető
A beiratkozásra meghatározott idő:
2018 május 22-31.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Maximális létszám: 1800 fő
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, illetve tartósan beteg gyermekek igazolás és kérelem alapján térítési díj
kedvezményben részesülhetnek.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
Fenntartói értékelés egyenlőre nem történt.
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
H-SZ-CS 9-17 h
K 9-16 h
P 9-15 h

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
Megtekinthető a www.aeliasabina.hu honlapon
________________________________________
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
Nem történt még pedagógiai szakmai ellenőrzés.

Utolsó frissítés: 2018.03.08.
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2. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma:
előképző: 2 év
alapfokú évfolyamok: 6 év
továbbképző évfolyamok: 4 év
kamarazene évfolyamok: 4 év
Az első minősítési év óta nem változott.
________________________________________
Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való
részvétel:
Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való
részvétel
Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.
verseny eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:
Az elért eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:
Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.
Tanszaki hangversenyek félévente, képzőművészeti kiállítások, néptánc bemutatók. Művésztanári hangversenyek.
________________________________________
A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:
A helyi kulturális életben történő szerepvállalás
Hangversenyek, kiállítások, néptánc bemutatók az Óbudai Társaskörben, az Óbudai Kulturális Központban, Békásmegyeri
Közösségi Házban, az Esernyős Galériában, a Óbudai Szakrendelőben,valamint a kerület óvodáiban, nyugdíjas házaiban.
________________________________________

Utolsó frissítés: 2018.03.08.

3. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

www.kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-039626-1039626009
www.kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-039626-1039626009
www.kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-039626-1039626009

011 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Szérűskert utca 40. szám alatti Telephelye (1033
Budapest III. kerület, Szérűskert utca 40.)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Hangszerbemutató: 2018. 05.03. szerda Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda tornaterme (1036 Bp.
Fényes Adolf u. 10.) 16:30
Felvételi meghallgatások: 2018.05.07-09-ig
Részletes információ: áprilistól a www.aeliasabina.hu honlapon lesz megtekinthető.
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A beiratkozásra meghatározott idő:
2018 május 22-31.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Maximális létszám: 1800 fő
________________________________________
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, illetve tartósan beteg gyermekek igazolás és kérelem alapján térítési díj
kedvezményben részesülhetnek.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
Fenntartói értékelés egyenlőre nem történt.
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
H-SZ-CS 9-17 h
K 9-16 h
P 9-15 h

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
Megtekinthető a www.aeliasabina.hu honlapon
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
Nem történt még pedagógiai szakmai ellenőrzés

Utolsó frissítés: 2018.03.08.

2. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma:
előképző: 2 év
alapfokú évfolyamok: 6 év
továbbképző évfolyamok: 4 év
kamarazene évfolyamok: 4 év
Az első minősítési év óta nem változott.
Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való
részvétel:
________________________________________
Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való
részvétel
Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.
verseny eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:
Az elért eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
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Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:
Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.
Tanszaki hangversenyek félévente, képzőművészeti kiállítások, néptánc bemutatók. Művésztanári hangversenyek.
________________________________________
A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:
Hangversenyek, kiállítások, néptánc bemutatók az Óbudai Társaskörben, az Óbudai Kulturális Központban, Békásmegyeri
Közösségi Házban, az Esernyős Galériában, a Óbudai Szakrendelőben,valamint a kerület óvodáiban, nyugdíjas házaiban.

Utolsó frissítés: 2018.03.08.

3. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

www.kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-039626-1039626011
www.kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-039626-1039626011
www.kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-039626-1039626011

012 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Fényes Adolf utca 10. szám alatti Telephelye (1036
Budapest III. kerület, Fényes Adolf utca 10.)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Hangszerbemutató: 2018. 05.03. szerda Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda tornaterme (1036 Bp.
Fényes Adolf u. 10.) 16:30
Felvételi meghallgatások: 2018.05.07-09-ig
Részletes információ: áprilistól a www.aeliasabina.hu honlapon lesz megtekinthető
A beiratkozásra meghatározott idő:
2018 május 22-31.
________________________________________
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Maximális létszám: 1800 fő
________________________________________
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, illetve tartósan beteg gyermekek igazolás és kérelem alapján térítési díj
kedvezményben részesülhetnek.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
Fenntartói értékelés egyenlőre nem történt.
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
H-SZ-CS 9-17 h
K 9-16 h
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P 9-15 h

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
Megtekinthető a www.aeliasabina.hu honlapon
________________________________________
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
Nem történt még pedagógiai szakmai ellenőrzés.

Utolsó frissítés: 2018.03.08.

2. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma:
előképző: 2 év
alapfokú évfolyamok: 6 év
továbbképző évfolyamok: 4 év
kamarazene évfolyamok: 4 év
Az első minősítési év óta nem változott.
Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való
részvétel:
Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.
verseny eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:
Az elért eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:
Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.
Tanszaki hangversenyek félévente, képzőművészeti kiállítások, néptánc bemutatók. Művésztanári hangversenyek.
________________________________________
A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:
Hangversenyek, kiállítások, néptánc bemutatók az Óbudai Társaskörben, az Óbudai Kulturális Központban, Békásmegyeri
Közösségi Házban, az Esernyős Galériában, a Óbudai Szakrendelőben,valamint a kerület óvodáiban, nyugdíjas házaiban.
________________________________________

Utolsó frissítés: 2018.03.08.

3. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

www.kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-039626-1039626012
www.kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-039626-1039626012
www.kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-039626-1039626012

013 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Templom utca 5. szám alatti Telephelye (1038
Budapest III. kerület, Templom utca 5.)
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1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Hangszerbemutató: 2018. 05.03. szerda Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda tornaterme (1036 Bp.
Fényes Adolf u. 10.) 16:30
Felvételi meghallgatások: 2018.05.07-09-ig
Részletes információ: áprilistól a www.aeliasabina.hu honlapon lesz megtekinthető.
A beiratkozásra meghatározott idő:
2018 május 22-31.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Maximális létszám: 1800 fő
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, illetve tartósan beteg gyermekek igazolás és kérelem alapján térítési díj
kedvezményben részesülhetnek.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
Fenntartói értékelés egyenlőre nem történt.
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
H-SZ-CS 9-17 h
K 9-16 h
P 9-15 h

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
Megtekinthető a www.aeliasabina.hu honlapon
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
Nem történt még pedagógiai szakmai ellenőrzés.

Utolsó frissítés: 2018.03.08.

2. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma:
előképző: 2 év
alapfokú évfolyamok: 6 év
továbbképző évfolyamok: 4 év
kamarazene évfolyamok: 4 év
Az első minősítési év óta nem változott.
________________________________________
Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való
részvétel:
Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való
részvétel
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Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.
verseny eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:
Az elért eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
________________________________________
Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:
Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.
Tanszaki hangversenyek félévente, képzőművészeti kiállítások, néptánc bemutatók. Művésztanári hangversenyek.
________________________________________
A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:
Hangversenyek, kiállítások, néptánc bemutatók az Óbudai Társaskörben, az Óbudai Kulturális Központban, Békásmegyeri
Közösségi Házban, az Esernyős Galériában, a Óbudai Szakrendelőben,valamint a kerület óvodáiban, nyugdíjas házaiban.

Utolsó frissítés: 2018.03.08.

3. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

www.kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-039626-1039626013
www.kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-039626-1039626013
www.kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-039626-1039626013

015 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Váradi utca 15/b. szám alatti Telephelye (1035
Budapest III. kerület, Váradi utca 15/b.)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Hangszerbemutató: 2018. 05.03. szerda Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda tornaterme (1036 Bp.
Fényes Adolf u. 10.) 16:30
Felvételi meghallgatások: 2018.05.07-09-ig
Részletes információ: áprilistól a www.aeliasabina.hu honlapon lesz megtekinthető
A beiratkozásra meghatározott idő:
2018 május 22-31.
________________________________________
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Maximális létszám: 1800 fő
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, illetve tartósan beteg gyermekek igazolás és kérelem alapján térítési díj
kedvezményben részesülhetnek.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
Fenntartói értékelés egyenlőre nem történt.
________________________________________
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A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
H-SZ-CS 9-17 h
K 9-16 h
P 9-15 h

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
Megtekinthető a www.aeliasabina.hu honlapon
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
Nem történt még pedagógiai szakmai ellenőrzés

Utolsó frissítés: 2018.03.08.

2. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma:
előképző: 2 év
alapfokú évfolyamok: 6 év
továbbképző évfolyamok: 4 év
kamarazene évfolyamok: 4 év
Az első minősítési év óta nem változott.
Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való
részvétel:
Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.
verseny eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:
Az elért eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:
Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.
Tanszaki hangversenyek félévente, képzőművészeti kiállítások, néptánc bemutatók. Művésztanári hangversenyek.
________________________________________
A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:
Hangversenyek, kiállítások, néptánc bemutatók az Óbudai Társaskörben, az Óbudai Kulturális Központban, Békásmegyeri
Közösségi Házban, az Esernyős Galériában, a Óbudai Szakrendelőben,valamint a kerület óvodáiban, nyugdíjas házaiban.

Utolsó frissítés: 2018.03.08.

3. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

www.kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-039626-1039626015
www.kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-039626-1039626015
www.kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-039626-1039626015
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019 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Bárczi Géza utca 2. szám alatti Telephelye (1039
Budapest III. kerület, Bárczi Géza utca 2.)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Hangszerbemutató: 2018. 05.03. szerda Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda tornaterme (1036 Bp.
Fényes Adolf u. 10.) 16:30
Felvételi meghallgatások: 2018.05.07-09-ig
Részletes információ: áprilistól a www.aeliasabina.hu honlapon lesz megtekinthető.
________________________________________
A beiratkozásra meghatározott idő:
2018 május 22-31.
________________________________________
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Maximális létszám: 1800 fő
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, illetve tartósan beteg gyermekek igazolás és kérelem alapján térítési díj
kedvezményben részesülhetnek.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
Fenntartói értékelés egyenlőre nem történt.
________________________________________
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
H-SZ-CS 9-17 h
K 9-16 h
P 9-15 h

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
Megtekinthető a www.aeliasabina.hu honlapon
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
Nem történt még pedagógiai szakmai ellenőrzés.

Utolsó frissítés: 2018.03.08.

2. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma:
előképző: 2 év
alapfokú évfolyamok: 6 év
továbbképző évfolyamok: 4 év
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kamarazene évfolyamok: 4 év
Az első minősítési év óta nem változott.
Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való
részvétel:
Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.
verseny eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:
Az elért eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:
Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.
Tanszaki hangversenyek félévente, képzőművészeti kiállítások, néptánc bemutatók. Művésztanári hangversenyek.
________________________________________
A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:
Hangversenyek, kiállítások, néptánc bemutatók az Óbudai Társaskörben, az Óbudai Kulturális Központban, Békásmegyeri
Közösségi Házban, az Esernyős Galériában, a Óbudai Szakrendelőben,valamint a kerület óvodáiban, nyugdíjas házaiban.
________________________________________

Utolsó frissítés: 2018.03.08.

3. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

www.kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-039626-1039626019
www.kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-039626-1039626019
www.kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-039626-1039626019

020 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Keve utca 41. szám alatti Telephelye (1031 Budapest
III. kerület, Keve utca 41.)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Hangszerbemutató: 2018. 05.03. szerda Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda tornaterme (1036 Bp.
Fényes Adolf u. 10.) 16:30
Felvételi meghallgatások: 2018.05.07-09-ig
Részletes információ: áprilistól a www.aeliasabina.hu honlapon lesz megtekinthető.
________________________________________
A beiratkozásra meghatározott idő:
2018 május 22-31.
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Maximális létszám: 1800 fő
________________________________________
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
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A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, illetve tartósan beteg gyermekek igazolás és kérelem alapján térítési díj
kedvezményben részesülhetnek.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
Fenntartói értékelés egyenlőre nem történt.
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
H-SZ-CS 9-17 h
K 9-16 h
P 9-15 h

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
Megtekinthető a www.aeliasabina.hu honlapon
________________________________________
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
Nem történt még pedagógiai szakmai ellenőrzés.

Utolsó frissítés: 2018.03.08.

2. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma:
előképző: 2 év
alapfokú évfolyamok: 6 év
továbbképző évfolyamok: 4 év
kamarazene évfolyamok: 4 év
Az első minősítési év óta nem változott.
________________________________________
Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való
részvétel:
Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.
verseny eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:
Az elért eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:
Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.
Tanszaki hangversenyek félévente, képzőművészeti kiállítások, néptánc bemutatók. Művésztanári hangversenyek.
________________________________________
A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:
Hangversenyek, kiállítások, néptánc bemutatók az Óbudai Társaskörben, az Óbudai Kulturális Központban, Békásmegyeri
Közösségi Házban, az Esernyős Galériában, a Óbudai Szakrendelőben,valamint a kerület óvodáiban, nyugdíjas házaiban.
________________________________________
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Utolsó frissítés: 2018.03.08.

3. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

www.kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-039626-1039626020
www.kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-039626-1039626020
www.kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-039626-1039626020

022 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Dózsa György utca 42. szám alatti Telephelye (1038
Budapest III. kerület, Dózsa György utca 42.)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Hangszerbemutató: 2018. 05.03. szerda Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda tornaterme (1036 Bp.
Fényes Adolf u. 10.) 16:30
Felvételi meghallgatások: 2018.05.07-09-ig
Részletes információ: áprilistól a www.aeliasabina.hu honlapon lesz megtekinthető.
________________________________________
A beiratkozásra meghatározott idő:
2018 május 22-31.
________________________________________
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Maximális létszám: 1800 fő
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, illetve tartósan beteg gyermekek igazolás és kérelem alapján térítési díj
kedvezményben részesülhetnek.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
Fenntartói értékelés egyenlőre nem történt.
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
H-SZ-CS 9-17 h
K 9-16 h
P 9-15 h

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
Megtekinthető a www.aeliasabina.hu honlapon
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
Nem történt még pedagógiai szakmai ellenőrzés.
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Utolsó frissítés: 2018.03.08.

2. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma:
előképző: 2 év
alapfokú évfolyamok: 6 év
továbbképző évfolyamok: 4 év
kamarazene évfolyamok: 4 év
Az első minősítési év óta nem változott.
________________________________________
Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való
részvétel:
Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.
verseny eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:
Az elért eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:
Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.
Tanszaki hangversenyek félévente, képzőművészeti kiállítások, néptánc bemutatók. Művésztanári hangversenyek.
A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:
Hangversenyek, kiállítások, néptánc bemutatók az Óbudai Társaskörben, az Óbudai Kulturális Központban, Békásmegyeri
Közösségi Házban, az Esernyős Galériában, a Óbudai Szakrendelőben,valamint a kerület óvodáiban, nyugdíjas házaiban.

Utolsó frissítés: 2018.03.08.

3. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

www.kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-039626-1039626022
www.kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-039626-1039626022
www.kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-039626-1039626022

028 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Fodros utca 38-40. szám alatti Telephelye (1039
Budapest III. kerület, Fodros utca 38-40.)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Hangszerbemutató: 2018. 05.03. szerda Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda tornaterme (1036 Bp.
Fényes Adolf u. 10.) 16:30
Felvételi meghallgatások: 2018.05.07-09-ig
Részletes információ: áprilistól a www.aeliasabina.hu honlapon lesz megtekinthető.
A beiratkozásra meghatározott idő:
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2018 május 22-31.
________________________________________
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Maximális létszám: 1800 fő
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, illetve tartósan beteg gyermekek igazolás és kérelem alapján térítési díj
kedvezményben részesülhetnek.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
Fenntartói értékelés egyenlőre nem történt.
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
H-SZ-CS 9-17 h
K 9-16 h
P 9-15 h

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
Megtekinthető a www.aeliasabina.hu honlapon
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
Nem történt még pedagógiai szakmai ellenőrzés.
________________________________________

Utolsó frissítés: 2018.03.08.

2. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma:
előképző: 2 év
alapfokú évfolyamok: 6 év
továbbképző évfolyamok: 4 év
kamarazene évfolyamok: 4 év
Az első minősítési év óta nem változott.
Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való
részvétel:
Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.
verseny eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:
Az elért eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
________________________________________
Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:
Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.
Tanszaki hangversenyek félévente, képzőművészeti kiállítások, néptánc bemutatók. Művésztanári hangversenyek.
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A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:
Hangversenyek, kiállítások, néptánc bemutatók az Óbudai Társaskörben, az Óbudai Kulturális Központban, Békásmegyeri
Közösségi Házban, az Esernyős Galériában, a Óbudai Szakrendelőben,valamint a kerület óvodáiban, nyugdíjas házaiban.
________________________________________

Utolsó frissítés: 2018.03.08.

3. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

www.kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-039626-1039626028
www.kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-039626-1039626028
www.kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-039626-1039626028

032 - Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Zápor utca 90. szám alatti Telephelye (1032 Budapest
III. kerület, Zápor utca 90.)

1. Általános adatok
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
Hangszerbemutató: 2018. 05.03. szerda Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda tornaterme (1036 Bp.
Fényes Adolf u. 10.) 16:30
Felvételi meghallgatások: 2018.05.07-09-ig
Részletes információ: áprilistól a www.aeliasabina.hu honlapon lesz megtekinthető.
________________________________________
A beiratkozásra meghatározott idő:
2018 május 22-31.
________________________________________
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
Maximális létszám: 1800 fő
________________________________________
Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban
együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a
fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, illetve tartósan beteg gyermekek igazolás és kérelem alapján térítési díj
kedvezményben részesülhetnek.
A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
Fenntartói értékelés egyenlőre nem történt.
________________________________________
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása,
ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
megállapításai:
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
H-SZ-CS 9-17 h
K 9-16 h
P 9-15 h
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Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:
Megtekinthető a www.aeliasabina.hu honlapon
A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:
Nem történt még pedagógiai szakmai ellenőrzés.

Utolsó frissítés: 2018.03.08.

2. Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma:
előképző: 2 év
alapfokú évfolyamok: 6 év
továbbképző évfolyamok: 4 év
kamarazene évfolyamok: 4 év
Az első minősítési év óta nem változott.
Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való
részvétel:
Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.
verseny eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
________________________________________
A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:
Az elért eredmények megtekinthetők az iskola honlapján: www.aeliasabina.hu
________________________________________
Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai:
Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny megrendezése 3 évente. 2017-ben ötödik alkalommal.
Tanszaki hangversenyek félévente, képzőművészeti kiállítások, néptánc bemutatók. Művésztanári hangversenyek.
________________________________________
A helyi kulturális életben történő szerepvállalás:
Hangversenyek, kiállítások, néptánc bemutatók az Óbudai Társaskörben, az Óbudai Kulturális Központban, Békásmegyeri
Közösségi Házban, az Esernyős Galériában, a Óbudai Szakrendelőben,valamint a kerület óvodáiban, nyugdíjas házaiban.
________________________________________

Utolsó frissítés: 2018.03.08.

3. Működését meghatározó dokumentumok
Szervezeti és működési
szabályzat:
Házirend:
Pedagógiai program:

www.kir.hu/pub/DokLetolt/MUKSZAB-039626-1999999549
www.kir.hu/pub/DokLetolt/HAZIREND-039626-1999999549
www.kir.hu/pub/DokLetolt/PEDPROG-039626-1999999549
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A közzétételi lista letöltésének dátuma:
2018. március 08.
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