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8. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/ 480-1 /2008

E L Ő T E R J E S Z T É S

a képviselő-testület 2008. július 22-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Balatonfelvidéki Szín-Vonal Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
működésének engedélyezése a Tapolcai Általános Iskolában

Előterjesztő: Ács János polgármester

Előkészítette: Dr. Imre László jegyző
Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda
Tóth Mária oktatási referens

Megtárgyalja: Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság

Meghívott: Balatonfelvidéki Szín-Vonal Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Baranyai Zoltánné igazgató
Tapolcai Általános Iskola
Bajner Imre igazgató
Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Péni Béla igazgató

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Baranyai Zoltánné a Balatonfelvidéki Szín -Vonal Művészetoktatási Intézmény igazgatója azzal a
kéréssel fordult a Tisztelt Testülethez és a Polgármester Úrhoz, hogy a testület engedélyezze és
járuljon hozzá tevékenységük bővítésére, amely Tapolca Város Önkormányzata által fenntartott
általános iskola képző- és iparművészet iránt érdeklődő tanulóira vonatkozna.

A Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvány (az alapítvány székhelye:
Badacsonytördemic, Római út 84. sz., nyilvántartási száma: 1379, a nyilvántartásba vételi jogerős
bírósági határozat száma: Pk.60021/2005/2/I,2005.04.21., az alapítvány képviselője: Csöregi
Artúr), mint fenntartó 2005-ben hozta létre a Balatonfelvidéki Szín-Vonal Képző- és
Iparművészeti Intézményt, mely 12 évfolyamos alapfokú művészetoktatást tesz lehetővé képző-és
iparművészeti ágon, kézműves tanszakon.

Az intézmény jelenleg Badacsonytomaj, Kert út 14. sz. alatti székhellyel (Tatay Sándor Közös
Fenntartású Általános Iskola),
és az alábbi telephelyekkel működik:
- 8263 Badacsonytördemic, Római út 84.
- Művészetek Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola
8296 Monostorapáti, Zrínyi u.1.
8294 Taliándörögd, Kiss János út 16.
8294 Kapolcs, Kossuth út 33.
- Lesencevölgye Közös Fenntartású Általános Iskola
8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 180.
8318 Lesencetomaj, Kossuth u. 97.
- Általános Iskola
8253 Révfülöp, Iskola u.5.
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Tanulói a tapolcai kistérség településéről tevődnek össze.

A Balatonfelvidéki Szín-Vonal Képző- és Iparművészeti Iskola 2005. szeptemberében azzal a
céllal kezdte meg működését, hogy a Balaton-felvidék fiataljai számára igényes művészetoktatást
biztosítson, olyan művészetoktatást, ami országosan is példaértékű.

2007. évi főjegyzői törvényességi vizsgálat megállapítása alapján az intézmény kiváló,
példamutató munkát végez. A 2007/2008-as tanévben zajló minősítési eljárást követően az
intézmény elnyerte a „Kiválóra minősített intézmény” címet.

Az alapítvány és az általa fenntartott intézmény vállalja, hogy a befogadó intézmények számára
ingyen biztosít olyan oktatási segédanyagokat (Rajz és vizuális tanulási eszköz az 1-8 évfolyam
számára), amely elősegíti az általános iskolai képzőművészeti oktatást; térítési díj nélkül
felvállalja az intézmény rajztanárainak 120 órás akkreditált továbbképzését; évente két
alkalommal reprezentatív kiállítást rendez az érintett intézményekben.
Továbbá, kérésre szívesen vállal az intézmény vezetője a szabadidő hasznos eltöltése témájában
munkaközösségi felkészítést. Az önkormányzat részére az intézmény vezetője szívesen felajánlja
szakértői kompetenciáit (tanügy-igazgatási, szakképzési, művészetoktatási, minőségirányítási
szakértő, érettségi vizsgaelnök).
Az intézmény meghatározott tanterv alapján végzi a tevékenységét, beírási és osztályázási
naplóval rendelkezik. A tanulók számára bizonyítványt állít ki. Az Intézménynek minimum 6
évfolyamot kell működtetnie.

Az előzetes egyeztető megbeszélések alapján megállapítható, hogy a Tapolcai Általános Iskola
kész az alapítvány által kínált képző- és iparművészeti alapfokú művészetoktatás befogadására.

Tapolca város már rendelkezik egy önállóan működő művészetoktatási intézménnyel, amely a
Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működik. A Járdányi Pál Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény zenei képzést biztosít a város és a környék tanulói számára, az iskola
a 2007/2008-as tanévben zajló minősítési eljárást követően szintén elnyerte a „Kiválóra minősített
intézmény” címet.

A Költségvetési törvény meghatározza mindazon normatívák összegét, melyet a művészetoktatási
intézmények fenntartói igénybe tudnak venni.
Az alapítványi intézmény esetében ez 40.000 Ft/fő/év. A beiratkozott tanulóknak térítési díjat
kell fizetniük, amely a normatíva 20 %-a tehát 8.000 Ft/év. Azon tanuló esetében, aki már tanulói
jogviszonyt létesített a másik művészetoktatási intézménnyel a térítési díj 24. 000 Ft. Jelen
esetben, Tapolca vonatkozásában ez a Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
tanulóira vonatkozik.

A Járdányi Pál Zeneiskola esetében szintén meghatározható az igénybe vehető normatíva
összege. Egyéni foglalkozások esetében 105 000 Ft/fő/év, csoportos foglalkozások esetében 20.
000 Ft/fő/év, mivel az intézmény fenntart egy épületet a zenei képzés jóval magasabb bekerülési
költséggel működik mint, jelen esetben az alapítványi művészeti képzés. Azon tanulók esetében,
akik mindkét művészetoktatást igénybe kívánják venni és elsődlegesen a képzőművészeti képzést
választják, a zenei képzés tandíja meghaladhatja az 100.000 Ft-ot, melyet szerintük kevés szülő
tudna felvállalni.
Az alapítvánnyal kötendő bérleti szerződésbe (1. számú melléklet 8. pont) megfogalmazásra került
Tapolca város azon szándéka, hogy „Bérbevevő, az általa működtetett Balatonfelvidéki Szín- Vonal
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és alkalmazottai kötelezik magukat, hogy Tapolca város
hagyományait, tevékenységeit tiszteletben tartják, különös tekintettel a városban működő Járdányi
Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény zenei képzésére. Működésük során a felmerülő
párhuzamos tanulói jogviszony esetén a lehívható normatíva vonatkozásában, elsődleges jogok a
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zeneiskolát illetik meg, melyet a Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvány jelen
szerződés aláírásával tudomásul vesz.
A Felek vállalják, hogy félévente egyeztetik a tanulói létszámokat és az alapján a normatíva
igényléshez szükséges intézkedéseket megteszik. ”

A művészetoktatás fejlesztő hatásának ismeretében, fontosnak tartjuk, hogy a Tapolcai Általános
Iskola intézményegységeiben a képzőművészet iránt érdeklődő tanulók a Balatonfelvidéki Szín-
Vonal Alapfokú Művészetoktatási Intézmény által kínált lehetőségekkel megismerkedjenek, és
azokat igénybe vegyék.

Mellékletek:
1. számú Bérleti szerződés.
2. számú Balatonfelvidéki Szín-Vonal Alapfokú Művészetoktatási Intézmény bemutatkozó

tájékoztatója.

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatot elfogadni!

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

HATÁROZATI JAVASLAT

I.

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő -testülete támogatja a Szín és
Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvány (az alapítvány székhelye:
Badacsonytördemic, Római út 84.; a fenntartó képviselője: Csöregi Artúr
kuratóriumi elnök; az alapítvány nyilvántartásba vételéről rendelkező
jogerős bírósági határozati száma, kelte: Veszprém Megyei Bíróság
Pk.60021/2005/2/I, 2005.04.21.; nyilvántartási száma:1379), hogy a
Tapolca Város Önkormányzata által fenntartott Tapolcai Általános
Iskolában az alapítvány által fenntartott Balatonfelvidéki Szín-Vonal
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény telephelyeket működtessen.

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő -testülete a Szín és Vonal
Művészetoktatási Közhasznú Alapítvánnyal kötendő Bérleti szerződést az
1. számú melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja.

Mint az alábbi ingatlanok:
Tapolcai Általános Iskola:
Bárdos Lajos Intézményegysége: Tapolca, Úttörő u. 1-5.,
Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai
Tagintézménye 8300 Tapolca, Stadion út 16.,
Kazinczy Ferenc Tagintézménye: 8300 Tapolca, Kazinczy tér 4. sz.
tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy a Szín és Vonal Művészetoktatási
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Közhasznú Alapítvány a képzéshez, feladatai ellátásához szükséges
helyiségeket, azok berendezési és felszerelési tárgyaival egyetemben a
szerződésben foglaltak szerint 5 év határozott időtartamra, kizárólagos
használatra térítésmentesen használatba vegye azzal a céllal, hogy az
alapítvány általa fenntartott Balatonfelvidéki Szín-Vonal Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény a város tanulói számára alapfokú
művészetoktatást működtessen képző-és iparművészeti ágon.
A rendelkezésre adott ingatlan helyiségeit az Alapítvány nem idegenítheti
el, nem adhatja bérbe, nem terhelheti meg

Felkéri a Tapolcai Általános Iskola igazgatóját, hogy az alapfokú
művészetoktatás céljára alkalmas vizesblokkal ellátott helyiséget jelölje ki.
Felelős: Bajner Imre Tamás Igazgató

Felhatalmazza a Tapolca Város Polgármesterét, hogy a Bérleti szerződést
az Önkormányzat képviseletében aláírja.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről az Alapítvány elnökét értesítse

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tapolca, 2008. július 18.

Á c s János

polgármester
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1. számú mellélet

BÉRLETI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének
felhatalmazása alapján, képviseli Ács János polgármester, mint tulajdonos, fenntartó, a
továbbiakban Tulajdonos

Másrészről a Tapolcai Általános Iskola
Bárdos Lajos Intézményegysége: Tapolca, Úttörő u. 1-5. ;
Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Tagintézménye:
8300 Tapolca, Stadion út 16.
Kazinczy Ferenc Tagintézménye: 8300 Tapolca, Kazinczy tér 4.
képviseli: Bajner Imre Tamás igazgató, mint átruházott jogkörében bérbe adó, a továbbiakban
Bérbe adó

Harmadrészt a Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvány (Badacsonytördemic,
Római út 849) képviseli Csöregi Artúr Bérbevevő,
együtt Felek között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek között:

1. A Tulajdonos kijelenti, hogy kizárólagos tulajdonát képezi a Tapolca, Úttörő u. 1-5. szám alatti
ingatlan, helyrajzi száma: 2622, a Tapolca, Stadion út 16. sz. ingatlan, helyrajzi száma: 1894, és a
Tapolca, Kazinczy tér 4. sz. alatti ingatlan, melyek helyrajzi száma: 3437/47.

2. A Bérbeadó a kezelésében levő ingatlanból, az intézmény szabad helyiség kapacitása terhére
helyszínenként két tantermet ezen okirattal, az alábbiak szerint bérbe adja a Bérbevevő
Alapítványnak alapfokú művészetoktatás céljára.
8300 Tapolca, Stadion út 16., 8-as és 6-os tanterem 57 m2 és 57 m2

8300 Tapolca, Úttörő út 1-5., toldalék épület emeleti Egry és földszinti tanterem 58 m2 és 45 m2

8300 Tapolca, Kazinczy tér 4., 209-és és 208-as tanterem 55 m2 és 55 m2.

3. A Bérbevevő jelen szerződés aláírását követően 2008. augusztus 25-én a bérleményt a
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban bérbe veszi.

4. A Felek ezen jogviszonyt határozott időre, 2008. augusztus 25-től 2013. augusztus 30-ig terjedő
időszakra hozták létre.

5. A Bérbeadó biztosítja a kijelölt termek használata mellett azok berendezését, felszerelését
(tanulói asztal, szék, falitábla, vízcsap) biztosítja a tanárok és tanulók részére a személyzeti és
tanulói WC, mosdó, az elsősegélyhely, a várakozó, a könyvtár és a tanári szoba használatát.

6. A Bérbeadó a megjelölt helyiségek, berendezési és felszerelési tárgyainak használatát úgy
biztosítja, hogy bérleti díjat nem kér, hogy a használattal kapcsolatban felmerülő rezsiköltségeket,
takarítási költségeket sem kell a bérbevevő Alapítványnak megfizetnie.

7. A Felek megállapodnak abban, hogy a Bérbevevő az általa működtetett Balatonfelvidéki Szín-
Vonal Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a Tapolcai Általános Iskola tanulói számára
alapfokú művészetoktatást biztosít képző- és iparművészeti területen, továbbá vállalja, hogy
évente két kiállítást rendez az intézmény alapfokú művészetoktatásban résztvevő tanulóinak
munkáiból.
8. Bérbevevő, az általa működtetett Balatonfelvidéki Szín- Vonal Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és alkalmazottai kötelezik magukat, hogy Tapolca város hagyományait, tevékenységeit
tiszteletben tartják, különös tekintettel a városban működő Járdányi Pál Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény zenei képzésére. Működésük során a felmerülő párhuzamos tanulói
jogviszony esetén a lehívható normatíva vonatkozásában, elsődleges jogok a zeneiskolát illetik
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meg, melyet a Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvány jelen szerződés aláírásával
tudomásul vesz.
A Felek vállalják, hogy félévente egyeztetik a tanulói létszámokat és az alapján a normatíva
igényléshez szükséges intézkedéseket megteszik.

9. A Bérbevevő kötelezi magát arra, hogy az iskola rendjéhez (órarend, házirend, SzMSz, IMIP,
Éves Munkaterv,) alkalmazkodva végzi tevékenységét.

10. A Bérbevevő kötelezi magát, hogy a helyiségeket és az általa használt berendezéseket a jó
gazda gondosságával kezeli, a bérbe adott helyiségeket, azok felszerelési és berendezési tárgyait
rendeltetésszerűen használja. Tudomásul veszi, hogy felelős mindazért a kárért, ami
rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye.

11. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény, a helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993 évi LXXVIII. Törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

12. A Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen Bérleti szerződésből eredő vitás kérdéseiket
elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják rendezni.
Bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett
eredményre. A jogvita eldöntésére a Tapolca Városi Bíróság illetékességét kötik ki.

13. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen szerződés megkötéséhez a …./2008.
(VII. 22.) Kt. határozatával a hozzájárulást megadta.

14. Jelen szerződés 2008. augusztus 25-től lép hatályba

Jelen szerződés a Felek elolvasása és értelmezése után, mint közös akaratukkal mindenben
megegyezőt írják alá.

Tapolca, 2008. július

-------------------------------------------- ----------------------------------------------
Ács János polgármester Csöregi Artúr

Tapolca Város Önkormányzata Szín és Vonal Művészetoktatási
képviseletében Közhasznú Alapítvány képviseletében

--------------------------------------------
Dr. Imre László

Tapolca Város Jegyzője
Tudomásulvétel végett:

---------------------------------- -------------------------------------------
Bajner Imre Tamás igazgató Péni Béla igazgató
Tapolcai Általános Iskola Járdányi Pál Alapfokú

Művészetoktatási Intézmény
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2. számú melléklet

Baranyai Zoltánné, igazgató Telefon: 30/9397-462
8258. Badacsonytomaj, Kert u. 14. Fax: 87/471-573; 87/431-050
HP: http://www.szin-vonal.freeweb.hu e-mail: szin-vonal@vpm.hu

A BALATONFELVIDÉKI SZÍN-VONAL ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2005-
2008-évi SZAKMAI MUNKÁJÁNAK BEMUTATÁSA

A Balatonfelvidéki Szín-Vonal Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 12 évfolyamos alapfokú művészetoktatást
tesz lehetővé képző-és iparművészeti ágon, kézműves tanszakon.
Az intézmény székhelye: Badacsonytomaj, Kert út 14.

Telephelyeink:
- Művészetek Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola
8296 Monostorapáti, Zrínyi u.1.
8294 Taliándörögd, Kiss János út 16. (csak alsó tagozatos gyermekek részére)
8294 Kapolcs, Kossuth út 33. (csak felső tagozatos gyermekek részére)
- Lesencevölgye Közös Fenntartású Általános Iskola
8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 180. (csak alsó tagozatos gyermekek részére)
8318 Lesencetomaj, Nedeczky u. 2. ( csak felső tagozatos gyermekek részére)
- Általános Iskola, Révfülöp

8253 Révfülöp, Iskola u.5.

1. A TANULÓK FELMENŐ RENDSZERŰ OKTATÁSÁNAK MEGVALÓSULÁSA

(2005/2006, 2006/2007 és 2007/2008-as tanév)

1. 1. Az alapítás évéhez viszonyítva az alapfokú évfolyamok száma: Az indulás évében (2005.) az intézményünkbe
jelentkező különböző korú gyerekeket a felvételi, illetve a különbözeti vizsgán nyújtott teljesítményük alapján
soroltuk évfolyamokba.
Jelenleg az előképzőn két évfolyamon, a középső szakaszban öt évfolyamon folytatunk oktatást.

2. A TANÍTÁSI-TANULÁSI FOLYAMAT EREDMÉNYESSÉGE (2005/2008)

2. 1. A tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben szereplő országos tanulmányi versenyeken elért
eredmények (az országos döntőn helyezést, díjazást elért tanulók):

A 2005/2006-os tanévben mind a két országos szervezésű tanulmányi versenyre indítottunk tanulókat. II. Országos
Festészet Verseny döntőjébe három tanulónk került be (Schmidt Bernáth, Kiss Daniella és Bognár Ramona). Az
országos döntőn festészet kategóriában Bognár Ramóna harmadik helyezést ért el.

Az oktatási minisztérium által az alapfokú művészeti iskolák számára meghirdetett II. Országos Textil, Bőrtárgy és
Bábkészítő Verseny döntőjébe három tanulónk került be, és Pádvai Miklós a bábkategóriában második helyezést ért
el.

A 2006/2007-es tanévben a II. Országos Tűzzománckészítő Versenyre, és a II. Országos Kerámia Versenyre
intézményünkből 6-6 főt neveztünk. Döntőbe került zománc kategóriában: Békási Éva, Békási Anna, Szőke Eszter,
Böcskei Dóra; kerámia kategóriában: Farkas Klára, Gelencsér Orsolya, Német Zsófia, Farkas Bálint, Illés Gergő,
Ungor Balázs.
Helyezettjeink tűzzománckészítő kategóriában: I. helyezett: Szőke Eszter, II. helyezett: Böcskei Dóra, Békásssy Éva,
IV. helyezett: Békássy Anna. Kerámia készítő kategóriában: II. helyezett: Farkas Klára, III. helyezett: Gelencsér
Orsolya, IV helyezett: Illés Gergő, V. helyezett: Ungor Balázs, VI helyezett: Farkas Bálint. Felkészítő tanárok:
Baranyai Zoltánné, Berki Veronika, Pák András, Zeke Szabolcs képző- és iparművészek.

BALATONFELVIDÉKI SZÍN–VONAL
Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola,

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Pedagógiai Intézet
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A 2007/2008-as tanévben az II. Országos Makett – és papírtárgy készítő versenyen: I helyezett: Mészáros Zsófia –
kapolcsi telephely- felkészítő tanár: Holczbauerné Nemes Etelka, Ungor Balázs – monostorapáti telephely –
felkészítő tanár: Zeke Szabolcs, II. helyezett: Kovács Barbara – badacsonytomaji székhely - felkészítő tanár:
Baranyai Zoltánné, III. helyezett: Trajber Szimonetta - badacsonytomaji székhely - felkészítő tanár: Baranyai
Zoltánné, IV. helyezett: Kardos Klaudia – révfülöpi telephely – felkészítő tanár: Szabó Zsuzsanna, Albert Zsanett –
monostorapáti telephely – felkészítő tanár: Zeke Szabolcs, Szalay Bernadett – badacsonytomaji székhely - felkészítő
tanár: Baranyai Zoltánné, V. helyezett: Zámbó Szilárd – révfülöpi telephely – felkészítő tanár: Szabó
Zsuzsanna,VI. helyezett: Székely Ádám, Slemmer Balázs – révfülöpi telephely – felkészítő tanár: Szabó Zsuzsanna,
VIII. helyezett: Ungor Noémi - – monostorapáti telephely – felkészítő tanár: Zeke Szabolcs
A II. Országos Fémműves Versenyen: I. helyezett: Szőke Eszter - badacsonytomaji székhely - felkészítő tanár:
Baranyai Zoltánné, II. helyezett: Békássy Éva - badacsonytomaji székhely - felkészítő tanár: Baranyai Zoltánné,
III. helyezett: Szlávik Barbara - badacsonytomaji székhely - felkészítő tanár: Baranyai Zoltánné

2007/2008 április utolsó napjaiban került sor az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett, az alapfokú
képző- és iparművészeti intézmények tanulói számára megrendezett II. Országos KézművesVerseny Döntőjére. A
versenyre 11 tanulónk jutott be. Mivel a rendezők igen magas részvételi díjat kértek, csak 4 tanulót
versenyeztettünk. Helyezettjeink: I helyezett: Mászáros Anna – lesencetomaj, felkészítő tanár: Baranyai Zoltánné,
Különdíjas: Gelencsér Orsolya – badacsonytomaj, felkészítő tanár: Baranyai Zoltánné

2. 2. Országos, nemzetközi, szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon
való részvétel: Nagyon sokféle bemutatkozási lehetőség van. A tantervi követelmények igényes teljesítésének igénye
azonban nem teszi lehetővé, hogy csak versenyekre készüljön egy intézmény. Művészeti iskolánk ezért elsősorban
csak a rangos versenyekre nevez.

A „Nemzetközi Népmese Pályázat”-on 2006-ban Békássy Éva és Szommer Viktória, 2007-ben Czupor Dávid és
Mészáros Zsófia kapott díjat.

A Nemzeti Galéria által 2007-ben meghirdetett országos „Így festünk mi” 2007 versenyen igen eredményesen
szerepeltünk. A rendezők külön gratuláltak helyezettjeinknek és a felkészítő tanároknak.
A Művészetek Völgye rendezvényeinek keretében Monostorapátiban, Kapolcson és Taliándörögdön, közel ezer
gyermekalkotást felvonultató, nagyon nagy látogatottságot vonzó, igen nagy elismerést kiváltó szakmai kiállításokat
mutattunk be 2006, 2007 nyarán.

A Tapolca és Környéke Kistérség 2007-ben pályázatot írt ki a kistérségben élő gyermekek, tanulók számára
azzal a céllal, hogy a fiatalok képző- vagy iparművészeti jellegű munkáikkal mutassák be lakóhelyük természeti
kincseit, hagyomány vagy mondavilágát.
A beérkező pályamunkák közül a legjobban tetsző grafikákkal, festményekkel a kistérség részt vett a Város- és
Faluvédők Szövetsége által meghirdetett „Gyermekek az épített és természeti környezet védelméért című
pályázaton. Intézményünkből az aranyhíd keletkezéséről szóló monda feldolgozásáért Árvai Adél, a
természetvédelem fontosságára felhívó fali-textillel Sáfár Daniella különdíjat kapott. A jutalmakat 2008. április
26-án a budai várban, a Történeti Múzeumban Ráday Mihály elnök adta át. A díjátadó után a reneszánsz
évhez kapcsolódóan a díjazottak megtekintették a korvinákat és ezt követően állatkerti sétán vettek részt.

2. 3. Megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények:

A megye legrangosabb képzőművészeti pályázata a „Víz világnapja” alkalmára meghirdetett rajz pályázat.
Intézményünk az elmúlt két évben a fenti versenyen a megye legeredményesebb intézményei között szerepel.

A 2008-as tanévben A Víz világnapja alkalmából „Víz – egészség - élet” címmel a Bakonykarszt Víz és
Csatornamű Zrt, a Magyar Hidrológiai Társaság, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
rajzpályázatot hirdetett a megye diákjai számára. A pályázatra 63 iskolából 1022 rajz érkezett be. A kiállítással,
vetélkedéssel, fogadással egybekötött hangulatos és egyben ünnepélyes eredményhirdetésen a zsűri 58 tanulónak
adott át a kiemelkedő színvonalú pályamunkáért oklevelet, illetve könyvjutalmat. A díjazottak közül 16 fő a
Balatonfelvidéki Szín – Vonal Művészeti Iskola diákja.

Helyezettjeink: I. helyezett: Böcskei Dóra – badacsonytomaji feladatellátási hely – felkészítő tanár: Baranyai
Zoltánné, II. helyezett: Lendvai Tünde, Kovács Fanni - kapolcsi feladatellátási hely – felkészítő tanár: Holczbauerné
Nemes Etelka, Puha Orsolya - taliándörögdi feladatellátási hely – felkészítő tanár: Baranyai Zoltánné, III. helyezett:
Heidinger Violetta – lesenceistvándi feladatellátási hely – felkészítő tanár: Baranyai Zoltánné, Káli Adrien, Mészáros
Zsófia – kapolcsi feladatellátási hely – felkészítő tanár: Holczbauerné Nemes Etelka, Különdíjas: Szalay Elíz,
Fekete Anasztázia – taliándörögdi feladatellátási hely – felkészítő tanár: Baranyai Zoltánné, Prostovics Dávid –
lesenceistvándi feladatellátási hely – felkészítő tanár: Baranyai Zoltánné, Szita Réka, Szlávik Barbara –
badacsonytomaji feladatellátási hely - felkészítő tanár: Baranyai Zoltánné, Scheiber Lisa, Tapolcai Klaudia –
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badacsonytomaji feladatellátási hely - felkészítő tanár: Solyomvári Noémi, Pethő Gyöngyi, Varga Júlia – kapolcsi
feladatellátási hely - felkészítő tanár: Holczbauerné Nemes Etelka.

A „Képes bibliai történetek”című megyei pályázaton Szoukop Eszter Csitos Bianka I Veress Virág, Kardos Klaudia
III. helyezést, Antal Márk különdíjat kapott- felkészítő tanár Szabó Zsuzsanna.
A vidékfejlesztési minisztérium megyei pályázatán Szlávik Barbara, Fazekas Anna, Kardos Klaudia I. helyezett,
Nagy Patrik, Németh Zsófia III. helyezést ért el
A Veszprémi Közgyűlés által meghirdetett „Veszprém megye ifjú képzőművésze” című pályázaton Zámbó Szilárd II.
Kardos Gergő különdíjas lett.
Ugyancsak rendkívül eredményesen szerepelnek tanulóink a kistérségi szakmai bemutatókon és versenyeken is.

2. 4. Az intézmény saját rendezvényei, hagyományteremtő tevékenysége: Az elmúlt két évben a székhelyen, és
minden telephelyen (Badacsonytomaj, Révfülöp, Monostorapáti, Kapolcs, Taliándörögd, Lesenceistvánd,
Lesencetomaj) évente két nagy tematikus kiállítás keretében mutattuk be tanulóink képző- és iparművészeti
alkotásait. A fenti települések kultúrházaiban igényes karácsonyi, farsangi és Anyák-napi kiállítást tartunk.
A félévi és év végi vizsgakiállítást társművészeti bemutatókkal gazdagítottuk.

A nyári idegenforgalmi időszakban a helyi kúriákba (Ábrahámhegy), tájházakba (Kővágóörs), galériákban
(Révfülöp, Badacsonytomaj), faluházakban (Lesencefalú, Lesencetomaj, Lesenceistvánd) az adott környéket
bemutató, feldolgozó, átíró (pl. a környék élővilága, a balatoni táj, a káli medence építészete…) képzőművészeti
kiállítással készültünk.

2. 5. A helyi kulturális életben történő szerepvállalás (rendezvények, kiállítások…): Intézményünk a megalakulása
óta nagy figyelmet fordít arra, hogy bekapcsolódjon helyi kulturális-közösségi életbe. Nyitottak vagyunk minden
olyan alkalmi megkeresésre, amely segítségével az ünnep (nemzeti ünnepek), a művészet (esztétikai, érzelmi, értelmi,
tartalmi) fontosságára irányíthatjuk a figyelmet (Jeles Napok, Falunapok, Szüreti Vigasságok, Borhetek,
Idegenforgalmi rendezvények).

A badacsonytomaji Egry József Múzeumban intézményünk tanárai kiállítás-rendezéseket vállalnak. Egy amerikai
műgyűjtő anyagából 2007 nyarán Baranya Zoltánné rendezte meg a Chagall és Toulouse- Lautrec kiállítást.

Egry József születésének 125. évfordulója tiszteletére intézményünk országos pályázatot hirdetett az
önkormányzattal közösen.

3. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK MŰKÖDÉSE

(2005/2008)

Az intézmény igazgatója minőségirányítási szakember. Vezetésével készült az OKM megbízásából az alapfokú
művészetoktatási intézmények számára megfogalmazott minőségirányítási segédkönyv. Az intézményben a
versenyképesség megőrzése érdekében meghatározó szerepet kap a partnerközpontú működés, a minőségirányítási
tevékenység.
A 2007. márciusában záruló főjegyző által elrendelt vizsgálat „hibátlannak és példamutatónak”találta az intézmény
működését és elismerően szól az intézmény minőségirányítási programjáról.

3. 1. A nevelőtestület együttműködése: Arra törekszünk, hogy ne legyen minőségi különbség a székhely és az egyes
telephelyek munkája között. A telephelyekre ugyan azok a pedagógiai célok, pedagógiai feladatok, hosszú és
rövidtávú minőségcélok vonatkoznak, mint a székhelyre. Tehát ugyanazon pedagógiai program, helyi tanterv,
minőségirányítási program, intézkedési terv alapján dolgozik a nevelőtestület az intézmény arculatának,
minőségcéljainak megvalósításáért.

A nevelőtestület együttműködésének megnyilvánulási formái: A helyi tanterv alapján a nevelőtestület közösen
állítja össze az éves munkatervet, a tanítási tematikát, a pályázatok felelőseit, a kiállítások tematikáját.

A nevelőtestület minden hónapban egy egész napos (szombat) konzultációs napot tart, melynek keretében átbeszélik
az intézmény minőségügyi, hátránykompenzáló feladatait, az egyes feladatok megoldásának lehetőségeit. Ezeken az
egész napos megbeszéléséken a pedagógusok tanulói munkákkal szemléltetik az elmúlt havi művészetoktatói munka
eredményét. A munkák bemutatása további közös konzultációkra, szakmai, pedagógiai megbeszélésekre ad
lehetőséget.
A gyermekek tanulmányi útjait együtt szervezik meg a tanárok.
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A kiállítások anyagát közösen állítják össze a pedagógusok.
Közösen táboroztatjuk az intézmény tanulóit.
A nyári továbbképzéseken együtt vesznek részt.
A pedagógusok közös módszertani szakmai cserekapcsolatokat építenek ki.
Összességében elmondható, hogy minden feladatot együtt végez a nevelőtestület.

3. 2. A pedagógusok, tanulók és szülők együttműködése: A szülőket meghívjuk a legfontosabb nevelőtestületi
értekezletekre. Minden feladatellátási helyen a befogadó intézmények szülői értekezletéhez, fogadónapjához
alkalmazkodva tartjuk a művészeti iskola szülői értekezletét, fogadónapját. A befogadó intézmények minden
rendezvényükbe bevonják a művészeti iskolát is.
A „Falunap”-okon tovább bővítjük a közvetlen kapcsolatot a szülőkkel és a tanulókkal.
Minden feladatellátási helyen a kiállítás megnyitót, bemutatót követően közvetlen beszélgetésre teremtünk alkalmat.
A szülők szívesen kísérik el a tanulókat a tanulmányi kirándulásokra.
A tanulók kéréseit figyelembe véve tervezzük meg a kiállítások, tanulmányi utak, táborok tematikáját. A szülők és a
tanulók igénye szerint Játszóházi foglalkozásokat tartunk

4. SZAKMAI FEJLESZTÉSEKBEN VALÓ RÉSZVÉTEL (2004/2007)

4. 1. Országos szakmai fejlesztésekben való részvétel:

Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ág központi vizsgakövetelményének
kidolgozásában való közreműködés (Baranyai Zoltánné igazgató); Alapfokú művészetoktatás
képző- és iparművészeti ág, tantervének kidolgozásában való közreműködés (Baranyai Zoltánné);
Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ág pedagógiai programjának kidolgozásában
való közreműködés (Baranyai Zoltánné); Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ág
minőségirányítási programjának kidolgozásában való közreműködés (Baranyai Zoltánné,
Baranyai Anita); Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ág szabályzatok
kidolgozásában való közreműködés (Baranyai Zoltánné, Baranyai Anita);
Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ág versenyszabályzatának kidolgozásában
való közreműködés (Baranyai Zoltánné); Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ág
tanügyi nyilvántartásának kidolgozásában való közreműködés (Baranyai Zoltánné);
Az alapfokú művészetoktatási intézmények minősítési eljárásrendjének, a minősítés
szempontsorának kidolgozása (Baranyai Zoltánné), a minősítésben való részvétel (Baranyai
Zoltánné)

Az OKM felkérésére rendelettervezetek véleményezése, az eszközjegyzék módosítása (Baranyai
Zoltánné)
A főváros és Pest megye főjegyzőjének felkérésére törvényességi ellenőrzések végzése (Baranyai
Zoltánné).

5. TÁRGYI FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSA (2005/2008)

5. 1. A művészetoktatáshoz használt helyiségek megfelelősége, arculata: A művészetoktatáshoz használt
helyiségek és azok berendezése a jogszabályban meghatározottak szerinti. Fontos megemlíteni, hogy
Badacsonytomajon, Kővágóörsön, Révfülöpön, Lesencetomajon a befogadó intézmény a legtágasabb, legvilágosabb
termet biztosította a művészetoktatás számára, olyan termeket melyekben más célra nem használnak. Minden terem
arculatát meghatározza az ott tanuló gyermekek alkotásai.

Az idei tanévben a monostorapáti polgármesteri hivatalban megnyitottuk az Ifjú művészek galériáját.

Révfülöpön az elegáns Tóparti Galéria minden évben az intézmény tanulóinak kiállításával nyitja az évadot.

5. 2. A tantervi követelmények teljesítéséhez szükséges eszközök megléte, minősége:

Az intézmény tárgyi feltétele jó. Minden feladatellátási helyre a kötelező tárgyi feltételek biztosítottak. Az eszközök
minősége jó. Az intézmény raktárából, könyvtárából látja el a technikai alkalmazott folyamatosan a telephelyeket a
szükséges eszközökkel és anyagokkal. Az intézményt működtető alapítvány minden kötelező eszköz biztosít a
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képzéshez (fazekaskorong, kerámia- és tűzzománc kemencék, grafikai prések, festőállványok, kiállítási installációk,
projektor, színes fénymásoló, számítógépek, videokamerák, fényképezőgépek, egyéb audiovizuális eszközök, több
ezer kötetes képzőművészeti könyvtár, festészeti-, grafikai-, mintázó- és kézműves szerszámok…).

5. 3. A kötelező eszközjegyzéken felül biztosított eszközkészlet: Az előírtakon felül minden feladatellátási helyen
van grafikai prés, égetőkemence, kiállítási installáció, 20-20db 70x100-as kiállítási keret. Az elmúlt két évben igen
hangsúlyos fejlesztések valósultak meg.

6. SZEMÉLYI FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSA

6. 1. Az intézmény állandó saját alkalmazotti létszáma (a határozatlan idejű munkaszerződésesek aránya az indulás
évétől kezdve 70-80 % közötti. A művészeti iskola rajztanárok, képző- és iparművészek alkalmazásával kiváló
személyi feltételt teremtett az eredményes oktatáshoz.

A megfelelő szakképzettséggel rendelkezők aránya az intézmény indításától kezdve 100 %-os.

IDŐKORLÁTOKHOZ NEM KÖTÖTT SZEMÉLYI FELTÉTELEK

6. 2. A kötelező hétévenkénti szakiránynak megfelelő pedagógus továbbképzés teljesítése

Intézményünk úgy vesz fel pedagógust, ha az, a munkakezdését megelőzően részt vesz az alapfokú
művészetoktatás képző- és iparművészeti ágára akkreditáltatott 120 órás tanártovábbképzésünkön.
Minden pedagógusunk részt vett az akkreditált tanártovábbképzésen.
A nevelőtestületből a kötelező hétévenkénti szakiránynak megfelelő pedagógus továbbképzésen
részt vettek aránya tehát 100%-os.

6. 3. Pedagógus szakvizsgával rendelkezők száma: Az alkalmazásban álló pedagógus közül
kettő rendelkezik pedagógus szakvizsgával

6. 4. A pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megléte: Az
intézmény igazgatója a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem gazdaság- és
Társadalomtudományi Karán Közoktatás Vezető szakirányú tanulmányokat folytatott, és
közoktatási vezető és pedagógus szakvizsgát szerzett.

6. 5. Jogszabállyal alapított díjban részesültek: Állami kitüntetésben „ Apáczai Csere János
díj”-ban az intézmény igazgatója részesült.

6. 6. Aktív művészeti tevékenységet folytatók aránya: Az aktív művészeti tevékenységet (külföldi, hazai kiállítók,
művészeti könyvíró) folytatók száma: Baranyai Zoltánné közel 30 művészetpedagógiai könyv szerzője. Írásai
Japánban, Németországban és Hollandiában is megjelentek. Kiállító: Zeke Szabolcs. Restaurátori munkát végez
Pák András, Berki Veronika.

6. 7. Képzőként való közreműködés továbbképzéseken, országos szakmai fórumokon:

Az alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágára egyedül az intézmény igazgatója, a
Vizuális Pedagógiai Műhely ügyvezetője akkreditáltatott tanártovábbképzést, melyben
tanfolyamvezetőként, képzőként az intézmény igazgatója vesz részt, illetve műhelyvezetőként
besegítenek az intézmény képző- és iparművészei.

A szombathelyi tanárképző főiskoláról és a győri főiskoláról tanítási gyakorlatra, vizsgatanításra
hallgatókat fogad az intézmény.

7. AZ INTÉZMÉNY HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (2005/2008)
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7. 1. A hátrányos helyzetű tanulók aránya: A jegyző által rendszeres gyermekvédelmi kedvezménybe részesített
tanulók száma átlagosan 34 %.

7. 2. Hátránykompenzációs módszerek:

Kedvezmények: Minden hátrányos helyzetű tanulónak térítési díj-mentességet biztosítunk.

A saját keretünkből ingyen biztosítjuk számukra a tankönyveket, taneszközöket, a képző- és iparművészeti
tanulmányokhoz szükséges fogyó anyagokat, az alkotás eszközeit, szerszámait.
Részvételi díj nélkül visszük őket kirándulni, múzeum és képtár-látogatásokra

Pályázati munka: A Veszprém Megyei Közoktatási Közalapítvány pályázata segítségével a hátrányos helyzetű
tanulók számára kedvezményes alkotótábort szerveztünk 2007, 2008-ban pedig az NKM támogatásával.

8. AZ INTÉZMÉNY ARCULATÁNAK, PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZEREPVÁLLALÁSÁNAK,
TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

Intézményünk 2005. szeptemberében azzal a céllal kezdte meg működését, hogy a Balaton-felvidék fiataljai számára
igényes művészetoktatást biztosítson, olyan művészetoktatást, ami országosan is példaértékű.

8. 1. Az iskola speciális adottságai, sajátos körülményei: Tanulólétszámunk a környék harminc kistelepülésének
gyermekeiből tevődik össze. Átlaglétszámunk: 350 fő.

A képzőművészeti alapozást, illetve az alapfokú művészetoktatás követelményrendszerének
teljesülését egyedi kidolgozású „rajz-festészet-mintázás” helyi tantervvel biztosítjuk.
Az intenzív fejlesztést, az elmélet és a gyakorlat szerves összekapcsolását, a képző-és az
iparművészeti tudás integrálását a szintén egyedi kidolgozású műhelygyakorlat helyi tantervünk
biztosítja.

Intézményünk minden feladatellátási helyre (telephelyre) szakképzett pedagógust biztosított.
A befogadó iskolákat (feladatellátási helyeket) ingyenes rajzkönyvekkel láttuk el.
A rajz órát tartó kollégáknak ingyenes továbbképzési lehetőséget kínáltunk.

9. TÖRVÉNYESSÉGI, MINŐSÉGI VIZSGÁLATOK

Az intézmény 2006-ban OKÉV-MÁK hatósági vizsgálaton esett át. Ez a vizsgálat hibátlannak ítélte az intézmény
működését.
2007 elején a főjegyző elrendelésére egyhónapos törvényességi vizsgálat volt az intézményben. A jegyzőkönyv
alapján az intézmény kiváló, példamutató munkát végez.
A 2007-es tanévben zajlóminősítési eljárást követően az intézmény elnyerte a „Kiválóra minősített intézmény”
címet.

10. SZAKMAI KAPCSOLATOK

Az intézmény vezetője a „Magyar Művészetoktatásért Országos Szakmai Szervezet” elnöke.
E szervezet azon nevesített szakmai szervezetek közé tartozik, amely felel az alapfokú művészetoktatási intézmények
minősítéséért, amelynek feladata a művészetoktatás szakmai munkájának jobbítása.
Az OKM, illetve a parlament oktatási és ellenőrzési bizottsága minden művészetoktatást érintő kérdésben az öt
nevesített szervezet véleményét kikéri, így az elnökön keresztül az intézmény a napi oktatáspolitikában tájékozott.

ÖSSZEGZÉS: Úgy érezzük, hogy erőt, energiát, időt nem sajnálva, minden téren nagyon igényes, munkát
végeztünk az elmúlt három évben.
Az elmúlt két évsorán az intézményünkbe járó tanulók művészeti nevelésével, a rendszeres bemutatók és kiállítások
által nemcsak a tanítványok, és a szülők, hanem rajtuk keresztül a tágabb környezet művészethez, alkotó
munkához, emberi értékekhez való viszonya kedvezően alakult.
Rövid idő alatt sikerült a tanulók, szülők, a szűkebb környezet elismerése mellett a kistérség elismerését is elnyerni,
régiós, országos szakmai elismertséget szerezni.
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AZ INTÉZMÉNYBE FOGLALKOZTATOTT PEDAGÓGUSOK LISTÁJ A a 2007/2008-as tanévben

1. Baranyai Zoltánné (főiskolai, képző- és iparművészeti egyetemi végzettség - rajztanár és vizuális és
környzetkultúra szakos középiskolai tanár)
2. Zeke Szabolcs (egyetemi végzettség- keramikus iparművész)
3. Pák András (egyetemi végzettség- képzőművész)
4. Berki Veronika (főiskolai, egyetemi végzettség - rajztanár és vizuális és környzetkultúra szakos középiskolai
tanár)
5. Holczbauerné Nemes Etelka (főiskolai végzettség- rajz szakos tanár)
6. Szabó Zzsuzsanna (főiskolai végzettség- rajz szakos tanár)
7. Solyomvári Noémi- (főiskolai végzettség – rajztanár)

----------------------------------------
Baranyai Zoltánné

igazgató
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