Különös közzétételi lista
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:
JELENTKEZÉS/BEIRATKOZÁS
Mikor lehet jelentkezni?
A 2018/19-es tanévre 2018. május 13-23-ig lehet jelentkezni minden tanszakra.
A nyílt napokat 2018. május 13-17. között tartjuk. Mind a négy művészeti ág összes órája
látogatható ebben az időszakban. A pontos óralátogatási rendet május első hetében
kifüggesztjük (honlapunkon, faliújságainkon közzétesszük).
Hogyan jelentkezhetnek iskolánkba?
Minden jelentkezőnek jelentkezési lapot kell kitöltenie. A jelentkezési lap honlapunkról
(www.nami.hu) letölthető, vagy irodánkban személyesen átvehető. A jelentkezési lapot
elküldhetik a nagykovacsiami@gmail.com e-mail címre, vagy leadhatják személyesen az
irodánkban az alábbi címen: 2094, Nagykovácsi, Kossuth utca 64.
A jelentkezési lapra kérjük, mindenképpen írják rá gyermekük oktatási azonosító számát,
melyet attól az általános iskolától tudnak elkérni, ahol a gyermek tanulói jogviszonya fennáll!
A jelentkezés még nem jelenti az intézményünkbe történő automatikus felvételt!
Kell-e felvételizni?
• A zeneművészeti és színjáték tanszakokon a jelentkező gyerekek felvételi meghallgatáson
vesznek részt. Ezek időpontjáról a szülőket e-mailben értesítjük 2018. május 24-ig. A felvételi
meghallgatások várható időszaka: 2018. május 27-május 31.
• A felvételihez nem szükséges előképzettség, általános képességeket mérünk a gyerekeknél,
mindezt oldott légkörben, játékos módon.
• A táncművészeti és képzőművészeti tanszakainkon nincs felvételi, így a törvény által előírt
létszámig minden jelentkezőt felveszünk. Túljelentkezés esetén az iskolánkkal már tanulói
jogviszonyban álló növendékeink elsőbbséget élveznek, az új jelentkezőknél pedig a
jelentkezés időpontját vesszük alapul az elbírálásnál. Akinek nem sikerült bejutnia,
várólistára kerül, ezzel esélyt kap, hogy megüresedés esetén az intézményünk tanulója

lehessen.
Minden jelentkezőt 2018. június 3-ig e-mailben értesítünk az eredményről.
Mi történik a felvételi meghallgatás után?
• A felvételi meghallgatás eredményéről minden jelentkezőt 2018. június 3-ig e-mailben
értesítünk.
• Azok a jelentkezők, akik helyhiány miatt nem jutottak be a kívánt szakra, kérésre
várólistára kerülnek (nem automatikusan). A várólistát a következő jelentkezési időszakig
vesszük figyelembe. Aki addig nem került be egy megüresedett helyre, annak új jelentkezési
lapot kell leadnia a rákövetkező tanévre.
Hogyan történik a beiratkozás?
• A felvett tanulók beíratása személyesen történik irodánkban 2018. június 3-7. között, irodai
nyitvatartási időben (Kossuth L. u. 64. H-SZ-CS-P: 10:00-14:00 és K: 14:00-18:00). Ekkor az
adatok egyeztetésére, a Nyilatkozat kitöltésére, és a térítési díj befizetésére kerül sor.
• A beiratkozást követően a tanévkezdéssel kapcsolatos tudnivalókról e-mailben
tájékoztatjuk új növendékeinket és szüleiket.
Év közi felvételek:
Megüresedés esetén év közben is hirdethetünk felvételt. Ilyenkor a várólistás jelentkezők
előnyt élveznek.
A képességvizsgálat szempontjai
ZENEMŰVÉSZETI ÁG:
hallás, ritmusérzék, manuális készség, választott hangszerre való alkalmasság
TÁNCMŰVÉSZETI ÁG:
mozgás-koordináció, ritmusérzék, zenei érzékenység
KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG:
manuális készség, szín- és formaismeret,
SZÍN- ÉS BÁBMŰVÉSZETI ÁG:
mozgás koordináció, beszédkészség,improvizációs készség

A beiratkozásra meghatározott idő

A felvételi meghallgatás eredményéről minden jelentkezőt 2018. június 3-ig e-mailben
értesítünk. Ezt követően a térítési díjról és az alapítványi hozzájárulásról szóló nyilatkozat
kitöltésével írathatják be gyermeküket az intézménybe.
A felvett tanulók beíratása személyesen történik irodánkban 2018. június 3-7. között, irodai
nyitvatartási időben (H-SZ-CS: 10:00-14:00, K: 14:00-18:00, P 09:00-13:00).

A Fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
Zeneművészeti ág - klasszikus zene tanszak:





Szolfézs - 16 csoport (törvény szerinti maximális létszám 15 fő)
Zenetörténet - 1 csoport (maximális létszám 15 fő)
Énekkar - 1 csoport (minimum 9 fő)
Kamarazene - 5 csoport (2-8 fő, maximális létszám 15 fő)

Szín-és bábművészeti ág - színjáték tanszak: 1 csoport (maximális létszám 20 fő)
Képző-és Iparművészeti ág - grafika és festészet tanszak: 2 csoport (maximális létszám 20
fő)
Táncművészeti ág- néptánc tanszak: 5 csoport (maximális létszám 24 fő)
A 2011. évi CXC törvény 25.§ 7. pontjában meghatározott 4. számú mellékletben szereplő
maximális csoportlétszámokat a Fenntartó a 13/2016. (IX.5) határozat alapján a 2016-2017
tanévtől visszavonásig 20%-al túllépheti.

Végzettség
Főiskola
Egyetem

Egyetem
Főiskola
Főiskola

Egyetem
Főiskola

Főiskola
Egyetem

Pedagógusok
Szakképzettség
Fuvola tanár, kamaraművész
Fuvola-kamaraművész,
szakközépiskolai tanár,
szakvizsgázott pedagógus,
közoktatás vezető
Okleveles klarinétművész-tanár
Gitártanár, kamaraművész
Könyvtár-történelem szakos
általános iskolai tanár,
táncpedagógus
Okleveles ének-zene tanár,
karvezető, művelődésszervező
Okleveles gitártanár,
szakvizsgázott pedagógus,
közoktatás vezető
Okleveles gordonkatanár
Tánc és drámapedagógus,
ének-zene tanár, karvezető,

Munkakör
Fuvola/furulyatanár
Igazgató, fuvolatanár

Klarinét/szaxofontanár
Igazgatóhelyettes, gitártanár
Táncpedagógus

Szolfézstanár
Gitártanár

Gordonkatanár
Szolfézstanár, drámapedagógus

Főiskola
Főiskola

Főiskola
Főiskola
Főiskola

Főiskola
Egyetem MA

Egyetem MSC
Egyetem MA

Végzettség
Érettségi
Főiskola
Érettségi
Érettségi
Érettségi
Egyetem

humánmenedzsment szakértő
szakvizsgázott pedagógus,
közoktatás vezető
Okleveles ütőhangszer- és
szolfézstanár
Okleveles cimbalom- és
zeneiskolai szolfézstanár,
általános iskolai énektanár
Okleveles zongorakamaraművész
Hegedűtanár, kamaraművész
Rajz szakos tanár, általános
iskolai tanító - vizuális nevelés
művészet területen
Zongoratanár
Klasszikus zongora
előadóművész, okleveles
zongoratanár
Okleveles trombitatanár
Klasszikus furulya
előadóművész, pedagógus

Oktatást segítők
Szakképzettség
Középfok
Okleveles filozófia-bölcsésztörténelemtanár
Középfok
Középfok
Középfok
Okleveles szakközgazdász
marketing szakon

Ütőtanár
Cimbalomtanár

Zongoratanár
Hegedűtanár
Grafika - és festészet tanár

Zongoratanár
Zongoratanár

Trombitatanár
Furulyatanár

Munkakör
Pedagógiai asszisztens
Pedagógiai asszisztens
Díszlet-és jelmeztáros
Középfokú titkár
Hangszerkarbantartó
Gazdasági vezető

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

Térítési díj:

A térítési díj mértéke a 2018/19. tanévtől kezdődően visszavonásig a beiratkozást követő
első tanévben, valamint jeles tanulmányi átlag esetén



a heti 4 órás tanszakokon 22.000 Ft/félév,
a heti 2 órás tanszakokon pedig 13.000 Ft/félév

A térítési díj az év végi bizonyítványban feltüntetett tanulmányi átlag függvényében a
következőképpen változik:
- négyes tanulmányi átlag esetén félévenként 2000 Ft-tal nő
- hármas tanulmányi átlag esetén félévenként 4000 Ft-tal nő
A térítési díjat minden növendéknek be kell fizetnie. A díjfizetés alól csak a rendszeres
gyermekvédelmi gondozásban részesülő, illetve hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos
helyzetű gyermek – jegyzői határozat alapján -, vagy testi-, érzékszervi-, értelmi-fogyatékos,
autista tanulók - orvosi igazolás alapján - mentesülnek. Az erről szóló - jegyző által kiadott igazolás másolatát kérjük minden tanév szeptember 30-ig kell eljuttatni irodánkba.

A Fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános
megállapításai és időpontjai:
Fenntartói értékelés a Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola (2094 Nagykovácsi, Kossuth L.
u. 101., OM 101603) 2017/18-es tanévi működéséről, a Pedagógiai Program végrehajtásáról,
az Intézményben folyó szakmai munka eredményességéről:
A Nagykovácsi Zenei Alapítvány kuratóriuma 2018. júliusában értékelte a Nagykovácsi
Alapfokú Művészeti Iskolában folyó szakmai munkát és az Intézmény Pedagógiai
Programjának teljesítését. Jelen értékelés megállapításai az Intézményvezető Éves
Beszámolója, valamint az Intézményben lefolytatott Fenntartói ellenőrzés tapasztalatain
alapulnak.
1.Az értékelést megalapozó jogszabály:
A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 83. §-ának (2) bekezdése e) pontja
2. Az ellenőrzés területei
• Az Intézmény gazdálkodása
• A működés törvényessége
• A szakmai munka eredményessége
3. Megállapítások, értékelés

3.1. Az Intézmény gazdálkodása
Az Intézmény gazdálkodása a vonatkozó jogszabályoknak és a törvényességi szempontoknak
megfelel. Számvitel elszámolásait, könyvvezetését és a beszámolók elkészítését külső
könyvelővel végezteti (Korb&Richter Kft.)
Az Intézmény az éves költségvetésben foglaltaknak megfelelően gazdálkodik, és az erről

szóló költségvetési beszámolót, illetve az éves számviteli beszámolókat a jogszabályoknak
megfelelő határidőre, és a jogszabályokban előírt formában elkészítette. A KIR rendszerben
működtetett gazdálkodást érintő adatközlési kötelezettségének eleget tett.
Az Intézmény számára az ingatlan és eszköz feltételek a jogszabályok által megkívánt módon
rendelkezésre állnak.
Sikeresen vontak be egyéb forrásokat (Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata működési és
programtámogatás) az intézmény programjainak finanszírozásába.
Az Intézmény takarékosan és hatékonyan gazdálkodott a rendelkezésre álló eszközeivel és
forrásaival, ennek eredményeképpen valósulhatott meg az Önkormányzat által hosszú távú
(15+5 év) bérleményként rendelkezésre bocsájtott épületrész felújítása és birtokbavétele.
Így a tavalyi értékelésben észrevételezett teremhiány mérséklődött. A Fenntartó és az iskola
közös célként fogalmazta meg a jövőre nézve ezen épületszárny további bővítését, mely
véglegesen megoldhatja a régóta húzódó teremproblémákat.
3.2 A működés törvényessége
Az Intézmény alapdokumentumai (Alapító Okirat, Pedagógiai Program, Szervezeti és
Működési Szabályzat, Házirend, Éves Munkaterv, Éves Beszámoló) a vonatkozó, hatályos
jogszabályok szerint rendelkezésre állnak. Az Intézmény szakmai dokumentumait
aktualizálta. A Pedagógiai Program az Alapító Okirattal összhangban van. Az Intézmény
iratkezelése megfelel a vonatkozó jogszabályoknak. Az Intézmény adatkezelése mind az
ellátott tanulók, mind az alkalmazottak esetében a jogszabályoknak megfelelő.
Az alapdokumentumok a KIR rendszerbe és az Intézmény honlapjára feltöltésre kerültek. Az
Intézmény a tanügyi nyilvántartásokat (Beírási napló, Törzslap, Csoportnapló, Osztálynapló,
Haladási Napló, Bizonyítvány) az előírások szerint pontosan, áttekinthetően vezeti, a használt
dokumentumok a törvényi előírásoknak megfelelőek. A hibák javítása megfelelően történik.
A tanügyi dokumentumok ellenőrzése rendszeres a vezetés részéről. Az Intézmény
feladatellátásának személyi feltételei biztosítottak. Az Intézményben a tanulói csoportok
szervezése a vonatkozó jogszabály alapján történik.
Az Önértékelést Támogató Munkacsoport folyamatosan végzi munkáját, ebben az évben 4
pedagógus önértékelésére került sor, ami az Éves Munkatervben meghatározottnál 1 fővel
kevesebb. Ennek oka, az önértékelésre kijelölt kolléga közös megegyezéssel történő távozása
volt.
3.3 A szakmai munka eredményessége
Az igazgatói beszámoló harmonizál az iskola Pedagógiai Programjában lefektetett célokkal,
és a tanév elején elfogadott Éves Munkatervvel.
Az Intézményben folyó pedagógiai, szakmai munka a Fenntartó által megfogalmazott
minőségi célokat megvalósította.
Az Intézmény Pedagógiai Programjában megfogalmazott célok és elvek megvalósultak az
Intézmény szakmai munkájában.
A tantárgyak tantárgyi programja, a tanítási órákon folyó oktató - nevelő munka megfelel az
elvárásoknak.
Hátrányos helyzetű tanuló 1 fő, és autista 1 fő volt az elmúlt tanévben, számukra az
Intézmény biztosítja a térítési díj mentességet, ezzel segítve az Intézményben az
esélyegyenlőség megvalósulását.
Az Intézményben végzett pedagógiai munka eredményesen szolgálja a tehetséggondozást,
illetve a differenciált képességfejlesztést.

Az Intézményben tanulók nagyon jó teljesítményt mutatnak a tanulmányi átlagok és a
művészeti versenyeken elért eredmények tekintetében. Az Intézmény tanulóinak sokszínű
tanórán kívüli elfoglaltságokat biztosítottak (bemutatók, ünnepségek, művészeti iskolás
versenyek, tanszaki koncertek, gála).
Az előző évben újra indult színjáték tanszak év végi előadása nagy sikert aratott, így
elmondható, hogy az iskola egy stabil, jól működő tanszakkal gazdagodott.

3.4 Értékelés és javaslat:
A bemutatott dokumentumok alapján megállapítható, hogy az Intézményvezető
szakszerűen, a jogszabályoknak megfelelően végzi munkáját.
A Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola a 2017/18-es nevelési évben eredményesen
végezte munkáját, a Pedagógiai Programban és az Éves Munkatervben meghatározottaknak
eleget tett.
Javaslat:
• A tavalyi észrevétel alapján az iskolavezetés nagyobb hangsúlyt fektetett a Nagykovácsi
Általános Iskolával való kapcsolattartásra, de még hatékonyabb együttműködésre kell
törekedni a tanítási feltételek további javítása érdekében.

Nagykovácsi, 2018. július 10.

Gát Anna
kuratóriumi elnök

Megállapítások listája:
Ellenőrző szerv
Kezdő dátum
Vég dátum
Ellenőrzés típusa
Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság
2017.01.23.
2017.01.26.

Hatósági ellenőrzés
Pest Megyei Kormányhivatal
2016.11.08.
2016.11.08.
Törvényességi ellenőrzés

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje
Az Intézmény szorgalmi időben hétfőtől péntekig 12:00 - 20:00 óráig tartja tanóráit.
Hétvégén és munkaszüneti napokon zárva tart.
Az iskola titkársága és irodája munkanapokon 10:00-tól – 14:00 óráig, legalább heti egy
alkalommal 14:00-18:00 óráig tart nyitva. A nyitva tartást az iroda előtt és az iroda bejárati
ajtaján közzé kell tenni, valamint az iskola honlapján is fel kell tüntetni. Az iroda a tanítási
szünetekben az ügyeleti rend szerint tart nyitva, melyet a nyitvatartási rendhez hasonlóan
kell közzétenni. Az ügyeleti időn kívül csak a beosztásuk szerint munkát végzők
tartózkodhatnak az épületben. A nyári tanítási szünet ügyeleti rendjét az igazgató
tanévenként meghatározza és meghirdeti. A szorgalmi idő előkészítése augusztus 21-től
kezdődik és augusztus 31-ig tart.
Rendezvények esetén a nyitva tartásra, valamint a szokásos nyitvatartási rendtől való egyéb
eltérésre az igazgató ad engedélyt, és ezt mind a tanulók, mind pedig a szülők felé e-mailben
jelezni kell.

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények,
események időpontjai
ESEMÉNY
2018. szeptember
• Tanévnyitó értekezlet - szeptember 5.
• Trombita hangszerbemutató
• Cimbalom hangszerbemutató
• Budajenő, Szüreti ünnepség (néptánc tanszak)
• Érsekújvár, Szüreti néptánc fesztivál
2018. október
• Csillagaink - Nagykovácsi Általános Iskola Jótékonysági Bál
• Zenei megállók
• Furulya továbbképzés
• Kisesti koncert
• Koncertlátogatás
• Babakoncert

2018. november
• Kisesti koncert
• Marsall Cili Koncertje
• Pódium - előadás
• Reneszánsz est - Öregiskola
• Linum est - Lengyel Függetlenség Évfordulója
2018. december
• Alexander technika továbbképzés
Katalin bál - Általános Iskola
• IV. Gyermek- és Ifjúsági Kamarazenei Fesztivál 2018
• Linum est - Beszélgetés a szeretetről
• Tanszaki koncertek
• Adventi koncert - Katolikus templom
• Mindenki Karácsonya - Öregiskola
• Ajándékozz Másképp! - Általános Iskola
• Tantestületi Karácsony
• Koncertlátogatás
2019. január
• Félévi vizsgakoncertek
• Tantestületi értekezlet
2019. február
• Lauder Javne Művészeti Fesztiválon fellépés
• Sistrum Zenei Verseny
• Általános Iskolai farsang
• IV. Kovács Imre Regionális Fuvola Találkozó
2019. március
• Sistrum Zenei Verseny
• Községi megemlékezésen, általános iskola rendezvényén fellépés
• Kisesti koncert
• Bartók Rádió fellépés
• Regionális Gitárverseny - Érd
2019. április
• Felvételi időpontok kiírása
• Veszprémi gitár kamaraverseny
• MÜPA - Üvegterem - Fellépés
2019. május
• Nyílt napok
• NAMI Összművészeti Gála
• NAMI Néptánc Gála
• Évzáró Színjáték Vizsgaelőadás
• Sümegi Verseny
• Nyilvános évzáró vizsgák
• Felvételi vizsgák, eredményekről értesítés
2019. június
• Beiratkozások
• Varázskastély - Önkormányzati rendezvény
• Tantestületi értekezlet

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére
vonatkozó jogszabályok megtartásával
Fenntartó szakmai ellenőrzésének megállapításai 2018.07.10.
A szakmai munka eredményessége
Az igazgatói beszámoló harmonizál az iskola Pedagógiai Programjában lefektetett célokkal,
és a tanév elején elfogadott Éves Munkatervvel.
Az Intézményben folyó pedagógiai, szakmai munka a Fenntartó által megfogalmazott
minőségi célokat megvalósította.
Az Intézmény Pedagógiai Programjában megfogalmazott célok és elvek megvalósultak az
Intézmény szakmai munkájában.
A tantárgyak tantárgyi programja, a tanítási órákon folyó oktató - nevelő munka megfelel az
elvárásoknak.
Hátrányos helyzetű tanuló 1 fő, és autista 1 fő volt az elmúlt tanévben, számukra az
Intézmény biztosítja a térítési díj mentességet, ezzel segítve az Intézményben az
esélyegyenlőség megvalósulását.
Az Intézményben végzett pedagógiai munka eredményesen szolgálja a tehetséggondozást,
illetve a differenciált képességfejlesztést.
Az Intézményben tanulók nagyon jó teljesítményt mutatnak a tanulmányi átlagok és a
művészeti versenyeken elért eredmények tekintetében. Az Intézmény tanulóinak sokszínű
tanórán kívüli elfoglaltságokat biztosítottak (bemutatók, ünnepségek, művészeti iskolás
versenyek, tanszaki koncertek, gála).
Az előző évben újra indult színjáték tanszak év végi előadása nagy sikert aratott, így
elmondható, hogy az iskola egy stabil, jól működő tanszakkal gazdagodott.

Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek
Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok
száma




Előképző évfolyamok száma: 2
Alapfokú évfolyamok száma: 6
Továbbképző évfolyamok száma: 4

Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken,
fesztiválokon, kiállításokon való részvétel
2017-18. tanév:

2017. szeptember 16. – VII. Ker. Önkormányzat őszi rendezvénye – Hangszeres tanárok
fellépése
2017. szeptember 16. – Budajenő – szüreti ünnepség – Néptánc tanszak
2017. szeptember 22. – NAMI Kossuth 64. telephelyének megnyitója
2017. szeptember 23. – Érsekújvár, Szüreti néptánc fesztivál
2017. október 2. – Idősek világnapja – Néptánc
2017. október 11. – Zenei megállók – Tisztelet Kodálynak c. előadássorozat NAMI - Linum
programja a község óvodáinak
2017. október 14. – Forgatag – Általános Iskolai Jótékonysági Bál
2017. október 23. – ’56-os rendezvény – Iskolánk hangszeres tanárai
2017. október 25. – Kisesti koncert
2017. október - LINUM Nárciszültetés
2017. október 31. – Reformáció ünnepe – (koncert a református templomban)
2017. november 13. – Babakoncert
2017. november 24. – Nyílt zenetörténet óra – A jazz klasszikusai előadás
2017. november 30. – Kisesti koncert
2017. december 10. – Adventi koncert (katolikus templom)
2017. december 16. – Tisztelet Kodálynak koncert
2017. december - hangszeres tanszaki vizsga koncertek: dec. 18., zongora, dec 20. hegedű,
dec21. gitár
2017. december 19 – Barokk Fesztivál, Hatvani verseny (fuvola, zongora)
2017. december 20 – "Ajándékozz másképp!"
2018. január – Félévi vizsgakoncertek
2018. január 13. Magyar Rádió Márványterem, koncert
2018. február 4. Lauder Javne Művészeti Fesztivál
2018. február 13. tanári minősítés
2018. február 14. Szolfézs írásbeli alapvizsga
2018. március 14-15. Nemzeti Ünnep – Néptánccsoport fellépés
2018. március 25. Országos Gitárverseny – III. helyezés
2018. május 5. - Civil majális
2018. május 13. - Összművészeti gála
2018. május 20. Alapítványi kuratóriumi ülés
2018. május 30.-31. Színjáték gála
2018. június 1. - Varázskastély
2018. június 2. - Dunán innen Tiszán túl tehetségkutató verseny
2018. június 3. - Rézpatkó néptánc gála
2018. június 3. - Dunán innen Tiszán túl tehetségkutató verseny
2018. június 11.- Pódium
2018. június 23. - Szent Iván éji piknik

A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények
2017-2018
• Sistrum kamrazenei verseny (Szombathely) - 2db arany, 1db ezüst
• 2. Országos Furulyaduó verseny (Hévíz) - 2. helyezés

• Országos Barokk kamarazenei verseny (Hatvan) 2. helyezés
• Országos Gitárverseny (Vác) 3. helyezés
• Dunán innen Tiszán túl Gyermek- és Ifjúsági Népművészeti Tehetségkutató Verseny
o Népdal I. korcsoport - két ezüst, egy bronz
o Néptánc I. korcsoport - egy különdíj

Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai









Tanári koncertek
Nyilvános vizsgák
Nyílt zenetörténet órák
Hangszerbemutatók
Évzáró gála előadások
Adventi- karácsonyi koncertek
Nemzeti ünnepek
Szüreti bálok

A helyi kulturális életben történő szerepvállalás
Nagykovácsi művészeti és kulturális életének gazdagítását iskolánk Fenntartója kiemelt
feladatnak tekinti. A regionális programokban és a helyi szervezetek rendezvényein
(önkormányzat, könyvtár, általános iskola, óvoda) rendszeresen fellépnek tanáraink és
diákjaink. A közreműködések száma egy tanévben meghaladja az ötvenet.

