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TOMSITS RUDOLF ALAPFOKU

tuuvfrsznTl ISKoLA
OM:201417

ALAPITO OKIRATA

2021.

ARSIS Alapitvdny Kurat6riuma
4400

Nyiregyhiza,Iflisdg irt

9.

Alapit6 Okirat
A nemzeti kozneveldsrol sz6l6 20lL dvi CXC. tdrvdny, a 3681201 1. (XII.3 1 .) Korm. rendelet
az iilamhdztartdsrol szol6 torvdny vdgrehajt6s6r6l ds a NAT-hoz kapcsol6d6 alapprogram
rendelkez6sei alapj6n a 2009. dvben alapitott alapfokri mtivdszeti iskola alapit6 okirat6t a
kdznevel6si torv6ny figyelembe v6tel6vel az alilbbiak szerint m6dositja.

l. Az int6zm6ny hivatalos neve:
Tomsits Rudolf Alapfokri Mtiv6szeti Iskola
2. Az int6zm6ny sz6khelye:
4502 Vasmegyer, Kossuth ft 139.
3. Alapit6 szerv neve 6s sz6khelye:
Neve: ARSIS Ktizhasznri Alapifvdny Kurat6riuma
Szdkhelye: 4400 Nyire gyhdza, Ifi irsag iit 9.
Letesit6se: 2009. szeptember 01.
4. Fenntart6 neve 6s sz6khelye:
Neve: ARSIS Alapitvdny
Szdkhelye: 4400 Nyiregyhdza,Ifiris6g rit 9.
(a fenntart6 neve vdltozott a Nyiregyhdzi Tcirvdnyszdk 22.Pk.60. 16012008155. szdmu 2020.10.13-6n joger6re emelkedett
vdgzes alapj6n)

5. Az int6zm6ny telephelyei:
4485 Nagyhalilsz, Arany J6nos rit 9. (Csuha Antal Baptista Altaldnos Iskola)
4485 Nagyhalixz, Arany Jdnos ut.77. (Csuha Antal Baptista Altaldnos Iskola)

4400 Nyiregyhina, B6thory u. 30. Qrlyiregyh6zi Gollesz Viktor Speci6lis Szakiskola, Altal6nos
Iskola ds Egys6ges Gyogypedag6giai M6dszertani lntdzmeny)

4400 Nyiregyhflza, Szechdnyi

ft

34-38. (RIDENS Szakkdpzo Iskola, Speci6lis Szakiskola

6s

Kolldgium Nyiregyh6zi Tagint6zm6ny)
4432 Nyire gyhtna,Koll6gium u. 54. (Arany Janos Gimn6zium

6s

Altal6nos Iskola Sz6loskerti Angol

Kettannye lvri Tagint6 zmeny)

4535 Nyiribrony, Fo
4537 Nyirkdrcs, Fo

4475 Paszab,

ft

ft

46-50. (Ny6r6dy Mih6ly Altaldnos Iskola M6ra Ferenc Tagintdzrndny)

83. (Nyar6dy Mih6ly Altal6nos Iskola Pet6fi Sandor Tagint6zm6ny)

F6 u. l. (Ibrdnyi Arp6d Fejedelem Altal6nos Iskola Paszabi 'furi

Tagintdzmdnye)

S6ndor

4536 Ramocsah6za, Kossuth

it

56la (lrly6r6dy Mih6ly Altal6nos Iskola)

4234 Szakoly, M6ty6s kir6ly u. 10. (Szakolyi Arany J6nos Altal6nos Iskola, Szakkdpzo Iskola 6s

Gimn6zium)
4503 Tiszar6d, KossuthutT5, (Csuha Antal Altal6nos Iskola, Tiszarddi Tagiskola)
4487 Tiszatelek, Kossuth Lajos rit 36. (Hunyadi M6ty6s Altal6nos Iskola 6s Kozsdgi Kdnyvt6r)

4491 Ujdombr6d, Iskola

u. 27. (Tiszakany6ri Hunyadi M6ty6s Altal6nos Iskola Ujdombrddi

Tagintdzm6ny)

4474 Tiszabercel, Fo

u. 19. (Ibr6nyi Arp6d Fejedelem Altal6nos Iskola Tiszaberceli Bessenyei

Gyorgy Tagrntezmdnye)
4331 Nyfrcsitszixi, Kossuth u.19-21. Q.Jyircs6sz6ri-Bdtorliget-Terem-Nyirderzsi

4343 B6torliget, Szabads6g ter

4,

Altal6nos Iskola)

Q.{yircs6sz6ri-B6torliget-Terem-Nyirderzsi Altaldnos Iskola

B6torligeti Telephelye)

4342 Terem, Iskola

rit 1. (Nyircs6sz6ri-B6torliget-Terem-Nyirderzsi

Altal6nos Iskola Teremi

Telephelye)
431

I Nyirgyulaj, Bajcsy-Zsilinszky

4625 Zdhony, K6rpdt

it

ft

8-10. Q.,lyirgyulaji Kossuth Lajos Altaldnos Iskola)

4. (Zahonyi Kando K6lm6n Kdzleked6si Szakkozepiskola, Gimndzium

es

Dr. B6res J6zsef Koll6gium)
4532 Nyirtura, Arany J6nos utca 19. (Nyirturai M6ra Ferenc Altaldnos Iskola)

4335 K6ntorj6nosi, Kossuth Lajos utca 6. (K6ntorj6nosi Reformdtus Altaldnos Iskola)
4400 Nyire gyhfua, Epreskert utca 10. (Nyiregyh6zi Bem J6zsef Altal6nos Iskola)
4400 Nyire gyhdza, Krudy Gyula utca29. Q.{yiregyh6zi Arany J6nos Gimn6zium, Altal6nos Iskola 6s

Kolldgium ZelkZoltdn Angol ds Ndmet Kettannyelvu Tagintdzmdnye)

4405 Nyiregyhdza, Alma utca 70. (1.{yiregyh6zi M6ra Ferenc Altal6nos Iskola Petofi S6ndor
Tagint6zmdnye)

4484 lbrdnyi Reformdtus Ovoda, t{.haldnos Iskola, Gimndzium ds Koltdgium,4484 lbrdny, Szeffi
utca 13

6.

Uwviteli helys6e: 4400 Nyiregyhina,, Nefelejcs u. 8. l/7.

7. Josszab{lyban meshatdrozott kdzfeladata:

Az Nkt. 4. $ 14a. o) pontjaalapjan alapfokri mtiv6szetoktat6s
a) Alaptevekenysdge:

- 6-22 dves koru gyerekek, felnottek 6ltal6nos iskolai oktat6son kivtili alapfokir
mtiv6szetoktatdsi k6pzdse,

- felkdszit6s a mriv6szeti szakkrjzdpiskolai (zene,tinc, zenei 6s dr6ma tagozatos
gimndziumo kb a,

6v6

no - tan i t6

- d s taninkepzo f6 i sko I ai

to v 6bbtanul 6s ra.

b) V6llalkozdsi tevdkenysege:
nincs

8. lnt6zm6ny tipusa:
Alapfokri mtiv€szeti iskola

9. Az iskola ise4ll6sa:
Az iskola dn6ll6 jogi szemely

10. Feliisyeleti szerv:
a) ARSIS Alapitv6ny Kurat6riuma(4400 Nyiregyh6za, Ifiirs6g rit 9)

b) Fenntart6i ttirv6nyessdgi feliigyelet: Szabolcs-Szatmdr-Bereg Megyei Korm6nyhivatal Hat6s6gi
Fooszt6ly, Oktat6si 6s Hat6s6gi Oszt6ly

ll.

Tipus szerinti besoroLisa:

a) Tevekenyseg j ellege alapj an: kozszolg6ltato

b) Kd z szo I 96l tat6 szerv fajtilj a: kd zintezm6ny

c) Feladatel ldtdshoz kapcsolod6 funkci6j a: on6ll6an mrikctdo kdltsdgvet6si szerv.

12.

Gazdflkodissal tisszefiiee6 iosositvfnvok: Szakmailag 6n6ll6 jogi szem6lyk6nt mrikod6,

r6szben <in6l16 gazd6lkod6 6s r6szben dn6ll6 bergazdillkod6si joggal rendelkez6 kdltsdgvetdsi szerv.

A gazddlkod6ssal 6sszefligg6 feladatait az ARSIS Alapitvany gazdasdgi vezet6je l6da el.

13. Ad6szrima z 18140572-1-l 5

14. Az iskola 6vfolyamainak sz6ma:

o

Zeneitagozat:

2 6v ellkepzo
6 ev alapfok
4 6v tov6bbkepzo

o

T6nc tagozat:

o

Szinj6tdktagozat:

.

Kepz6- 6s iparmrivdszeti tagozat:

2 ev elokdpzo
6 6v alapfok
4 6v tovdbbkepzo
2 6v elokepzo
6 dv alapfok
4 6v tov6bbkdpzo
2 6v elokdpzo
6 dv alapfok
4 dv tov6bbkepzo

K6pz6s maxim6lis ideje: 12 ev

15.

Az iskoldba felvehetd maximilis gyermek,- tanul6 l6tszdm:

2175 t6 (nappali)
Vasmegyer, Kossuth

ft 139.

Nagyhal6szlArany J6nos irt 9"
Nagyhaldsz, Arany J6nos itt77.
Nyiregyhdza, B6thory u. 30.
Nyiregyhdza, Szdchenyi ft 34-38.
Nyiregyhdza, Kolldgium u. 54.
Nyiribrony, Fo irt 46-50.
Nyirk6rcs, Fo ilt 83.
Paszab, Fo u. 1.
Ramocsah6za, Kossuth it 561a.
Szakoly, M6ty6s kir6ly u. 10.
T tszar6d, Kossuth ifi 7 5.
Tiszatelek, Kossuth ft 36.
Ujdombr6d, Iskola u, 27.
Tiszabercel, Fo u. 19.
B6torliget, Szabads6g tdr 1.
Terem, Iskola ft L
Nyircs6szari, Kossuth ifi I9-2I.
Nyirgyulaj, Bajcsy-Zsilinszky ft 8- I 0,
Nyirtura, Arany J6nos utca 19.
K6ntorj6nosi, Kossuth Lajos utca 6.
Zithony, K6rp6t irt 4.
Nyiregyhdza, Epreskert utca 10.
Nyiregyh6za, Kriidy Gyula utca29.
Nyiregyh6za, Alma utca 70.
Ibr6ny, Szegfii utca 43

70 fo (nappali)
190 fo (nappali)
140 fo (nappali)
58 f6 (nappali)
130 fb (nappali)
140 fo (nappali)

40 fo (nappali)
40 fd (nappali)
100 fb (nappali)
127 fo (nappali)
120 fo (nappali)

50 fo (nappali)
160 f6 (nappali)
35 fo (nappali)
60 fo (nappali)
40 fo (nappali)
30 fo (nappali)
40 fo(nappali)
30 fo (nappali)
80 fo (nappali)

25 fo (nappali)
100 fl6 (nappali)
70 fo (nappali)
50 fo (nappali)
90 fo (nappali)
160 f6 (nappali)

'

16. Az

iskoliban miikiid6 tanszakok:

A 3 Dnl I Q.26.)NEFMI rendelet alapjan:
ZENEMUVESZETI AG
Klasszikus zene

Fffivds tanszak:
furulya
fuvola
klarinet
szaxofon
RC4frtvds

taiszak

trombita
ktirt
hars

o

na- teno rk'tirt-

baritonki.irt

tuba

Akkordikus tanszak:
gitar
tito

Biltentyiis tanszak:
zongora
Zeneismeret tnnszak:
szolfdzs
Ndpzene
Vonds ds tekerd tanszak:
ndpi hegedri
ndpi br6csa

n6pi nagybog6/csell6
Frtvds tanszak'.
ndpi furulyak
Pengetils tanszak:
citera

Vokrilis tanszak:
ndpi 6nek
Zeneismeret tanszak:
n6pzenei ismeretek

6

r,q.Ncluuvnsznrt Ac
Ndptanc tanszak
Modernt6nc tanszak
T6rsast6nc tanszak

t<itpz6- ES rPARMUvnsznrr a,c
Kdpz6mtiv6szeti tanszak
Grafika ds fest6szet tanszak
Kornyezet-6s kdzmrives kultrira tanszak

SZIN- ES

BABMuvrsznrT Ac

Szinj6t6k tanszak

Lz

int6zm6ny feladatellftisi helyein a kiiznevel6si alapfeladat jogszabdly szerinti
megnevez6se, a felvehetd maximflis tanul6l6tszdm alapfeladatonk6nti 6s munkarendenk6nti

17.

bontrisban:
4502 Vasmegyer, Kossuth fu 139, sa alatt szdkhelyen:
alapfokir mrivdszetoktat6s - nappali munkarend
Zenemtiv6szeti :ig
Klasszikus zener
fafuv6s tanszak
r6zfuv6s tanszak
zeneismerettanszak
N6pzene:
pengetos tanszak
fiiv6s tanszak
zeneismereti tanszak

Tincmiiv6szeti 6s:
n6pt6nc tanszak

modemt6nc tanszak

K6pz6- 6s iparmiiv6szeti rig:
kdpzomrivdszeti tanszak
kdmyezet- 6s k6zmuves kultirra tanszak
grafika 6s festdszet tanszak

70ff

4485 Nagthaldsz, Arany Jdnos fu 9. sz. alatti telephelyen: 190

alapfokri mriv6szetoktat6s

-

fd

nappali munkarend

Zenemiiv6szeti itg.

Klasszikus zenei
akkordikus tanszak
billentytis tanszak
fafuv6s tanszak
rdzfuv6s tanszak
zeneismeret tanszak
N6pzene:
penget6s tanszak
fuv6s tanszak
vokdlis tanszak
zeneismeret tanszak

Tdncmiiv6szeti 6e
modernt6nc tanszak
n6ptanc tanszak

K6pz6- 6s iparmiiv6szeti 6s
k6pzomtiv6szeti tanszak
kornyezet- ds kdzmtives kultrira tanszak
grafika ds fest6szet tanszak

4485 Nagyhaldsz, Arany Jdnos

ilt

alapfokir mtiv6szetoktat6s

Zenemtiv6szeti 6g

Klasszikus zenei
akkordikus tanszak
billentytis tanszak
fafuv6s tanszak
rdzftrv6s tanszak
zeneismeret tanszak

N6pzene:
pengetos tanszak
fiiv6s tanszak
vok6lis tanszak
zeneismeret tanszak

Tincmiiv6szeti 6e
modernt6nc tanszak
n6ptanc tanszak

77. sz.

-

alatti telephelyen: 140fd

nappali munkarend

4400 Nyiregyhdza, Bdthory u, 30, sz. alatti telephelyen: 58

alapfokri mrivdszetoktat6s

-

f6

nappali munkarend

Zenemiiv6szeti 6s.

Klasszikus zenei
zenei smere t tanszak (szo lfezs)

K6pz6- 6s iparmtiv6szeti 6s
k6pzomiivdszeti tanszak
kdrnyezet- 6s k6zmrives kultrira tanszak
grafika 6s festdszet tanszak
4400 Nyhegyhdza, Szdchenyi u, 34-38. sz. alatti telephelyen: 130

alapfokri mriv6szetoktat6s

-

nappali munkarend

Zenem{ivflszeti 6e.

Klasszikus zenei
billentyris tanszak
fafuv6s tanszak
zeneismeret tanszak
N6pzene:
pengetos tanszak
fuv6s tanszak
vok6lis tanszak
zeneismeret tanszak

Tfncmiiv6szeti 6e
modernt6nc tanszak
ndpt6nc tanszak

K6pz6- 6s iparmtiv6szeti 6g
kdpz6mriv6szeti tanszak
kdrnyezet- 6s kdzmrives kultura tanszak
grafika 6s festdszet tanszak
Szin- 6s bfbmiiv6szeti rie
szinj6t6k tanszak

4432 Nyfregyhtizs, Kolldgium u, 54. sn alatti telephelyen:

alapfokri mrivdszetoktat6s

Zenemiiv6szeti rig
Klasszikus zene:
billentyus tanszak
fafuv6s tanszak
rdzfuv6s tanszak
zeneismeret tanszak

- nappali munkarend

l40fd

fd

N6pzene:
penget6s tanszak

fuv6s tanszak
vok6lis tanszak
zeneismeret tanszak

Tdncmiiv6szeti ris
modemt6nc tanszak
n6pt6nc tanszak

4535

Nyfribrony, Fd u. 46-50. sz. alatti telephelyen: 40f6
alapfokii mtiv6szetoktat6s - nappali munkarend

Tincmtiv6szeti 6s
modernt6nc tanszak
Szfn- 6s bfbmiiv6szeti 6e
szinj6tek tanszak

ff

u, 83, sz, alatti telephelyen: 40
alapfokir mtivdszetoktat6s - nappali munkarend

4537 Nyirkdrcs, Fd

Zenemtiv6szeti 5e
N6pzene:
pengetos tanszak
fuv6s tanszak
vok6lis tanszak
zeneismeret tanszak

Tdncmiiv6szeti 6g
n6ptanc tanszak

Szin- 6s bibmiiv6szeti 6e
szini6t6k tanszak

Ff

u. 1. sn alatti telephelyen: 100 ff
alapfoki mtivdszetoktat6s - nappali munkarend

4475 Paszab,

Zenemtiv6szeti 6e.

Klasszikus zenei
fafiiv6s tanszak
rdzfuv6s tanszak
zeneismeret tanszak
N6pzene:
pengetos tanszak
firv6s tanszak
10

vok6lis tanszak
zeneismeret tanszak
Trincmiiv6szeti 6s
modernt6nc tanszak
n6pt6nc tanszak

4536 Ramocsahdza, Kossuth u. 56/a. sL fllatti telephelyen: 127fd
alapfokri mriv6szetoktat6s - nappali munkarend

Zenemiiv6szeti iig
Klasszikus zene:
fafiiv6s tanszak
zeneismeret tanszak

N6pzene:
penget6s ta4szak
fuv6s tanszak
vok6lis tanszak
zeneismeret tanszak

Trincmiiv6szeti 6s
n6pt6nc tanszak
modemtdnc tanszak

Szin- 6s bdbmiiv6szeti 6e
szinj6t6k tanszak
K6pz6- 6s iparmtiv6szeti 6s
k6pzomtiv6szeti tanszak
kdrnyezet- ds kdzmrives kultira tanszak
srafika 6s festdszet tanszak

4234 Szakoly, Mtitytis

kirdly fu 10, sr alatti telephelyen: 120fd

alapfokri mriv6szetoktat6s

-

nappali munkarend

Zenemtivfiszeti its.

Klasszikus zenei
billentyris tanszak
fafuv6s tanszak
zeneismeret tanszak

N6pzene:
penget6s tanszak
fuv6s tanszak

vok6lis tanszak
zeneismeret tanszak

Tdncmiiv6szeti rie

ll

modernt6nc tanszak
ndptdnc tanszak

Kdpz6- 6s iparmtiv6szeti ris
kdpz6mtivdszeti tanszak
kornyezet- ds kdzmrives kultrira tanszak
grafika ds festdszet tanszak

4503 Tiszardd, Kossuth tit 75, sz, alatti telephelyen: 50fd
alapfokir mtivdszetoktat6s - nappali munkarend
Zenemtivflszeti ae
Klasszikus zenei
fafuv6s tanszak
zeneismeret tanszak
N6pzene:
pengetos tanszak
fuv6s tanszak
vok6lis tanszak
zeneismeret tanszak

Trincmiiv6szeti rie
ndpt6nc tanszak

4487 Tiszatelek, Kossuth fu 36. sr alatti telephelyen: 160fd
alapfokri mtivdszetoktat6s - nappali munkarend
Zenemiiv6szeti 6s

Klasszikus zenei
billentytis tanszak
fafuv6s tanszak
rdzfuv6s tanszak
zeneismeret tanszak

N6pzene:
penget6s tanszak
fiiv6s tanszak
zeneismeret tanszak

Tdncmtiv6szeti 6s
n6pt6nc tanszak
moderntdnc tanszak

K6pz6- 6s iparmiiv6szeti rig
kdpzomiivdszeti tanszak
kornyezet- ds k6zmtives kultrira tanszak
grafika ds festdszet tanszak
Szin- 6s bdbmiiv6szeti 6e

t2

szinjatlk tanszak

4491 Ujdombrdd, Iskola u, 27, sz. alatti telephelyen: 35 fd
alapfokri mrivdszetoktat6s - nappali munkarend
Zenemiiv6szeti 6g

Klasszikus zene2
fafuv6s tanszak
rdzfuv6s tanszak
zeneismeret tanszak

4474 Tiszabercel, Fd u. 19, sz, alatti telephelyen: 60ff
alapfokri mriv6szetoktat6s - nappali munkarend
Zenemiiv6szeti 6g
Klasszikus zenei
zeneismeret tanszak

N6pzene:
pengetos tanszak
fuv6s tanszak
vok6lis tanszak
zeneismeret tanszak

Ttncmiiv6szeti 6s
ndpt6nc tanszak

4343 Britorliget, Szabadsdg tdr 4. sz. alatti telephelyen: 40 fd
alapfokti muv6szetoktat6s - nappali munkarend

Zenemtiv6szeti 6e
Klasszikus zene:
billentyris tanszak
zeneismeret tanszak

Trincmiiv6szeti 6e
n6ptanc tanszak
modernt6nc tanszak

4331 Nyircsdszdri, Kossuth t t 19-21. sz. alatti telephelyen:

alapfokf miivdszetoktat6s

-

40fd

nappali munkarend

Zenemiiv6szeti 6s.
Klasszikus zene:

l3

billentyris tanszak
zeneismeret tanszak
fafuv6s tanszak

Tdncmiiv6szeti 6s
ndpt6nc tanszak
modemtdnc tanszak

4342 Terem, Iskola fu 1. sn alatti telephelyen: 30 fd
alapfoktr muvdszetoktatds - nappali munkarend
Zenemiiv6szeti 6g
Klasszikus zene:
billentytis tanszak
zeneismeret ianszak
fafirv6s tanszak

Tdncmiiv6szeii 6e:
modernt6nc tanszak
ndpt6nc tanszak

4311 Nyirgyalaj, Bajcsy-Zsilinszky

alapfokri mrivdszetoktat6s

-

it

8-10. sn alatti telephelyen:
nappali munkarend

30fd

Zenemfiv6szeti 6s
Klasszikus zene:
billentytis tanszak
zeneismeret tanszak

4335 Kdntorjdnosi, Kossuth Lajos utca 6, sn alatti telephelyen: 25
alapfokir mriv6szetoktat6s - nappali munkarend

fd

Zenemiiv6szeti ris

Klasszikus zenei
billentyus tanszak
zeneismeret tanszak
fafuvos tanszak

N6pzene:
pengetos tanszak
fuv6s tanszak
vok6lis tanszak
zeneismeret tanszak

4625 Ztihony, Kdrpdt rtt 4. sn alatti telephelyen:

alapfokir mrivdszetoktat6s

-

100f6

nappali munkarend

t4

Zenemiiv6szeti 6s.

Klasszikus zene2
zeneismeret tanszak

Szin- 6s bfbmiiv6szeti 6e:
szinjiltdk tanszak

Tincmffv6szeti ris:
n6pt6nc tanszak
modernt6nc tanszak
tarsast6nc tanszak

4532 Nyirtura, Arany Jrinos utca 19. sz. alatti telephelyen: 80 f6
alapfokri mrivdszetoktat6s - nappali munkarend

Zeneryriiv0szeti hs.

Klasszikus zene:
billentyris tanszak
zeneismeret tanszak

fafirv6s tanszak
N6pzene:
penget6s tanszak
frrv6s tanszak
vok6lis tanszak
zeneismeret tanszak

K6pz6- 6s iparmiiv6szeti rig:
k6pzomuvdszeti tanszak
krlrnyezet- es k6zmtives kultirra tanszak
grafika 6s festdszet tanszak

Tfncmiiv6szeti 6s:
modernt6nc tanszak
ndpt6nc tanszak

4400 Nyfregyhdza, Epreskert utca 10. sz. alatti telephelyen:

alapfokir muvdszetoktatds

-

nappali munkarend

70

ff

K6pz6- 6s iparmiiv6szeti rig:
kdpz6mriv6szeti tanszak
krimyezet- ds kezmrives kultura tanszak
srafika es festdszet tanszak
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Krildy Gyula utca 29. sz. alatti telephelyen:
alapfokri mrivdszetoktat6s - nappali munkarend

4400 Nyiregyhdza,

50fd

Trincmtiv6szeti 6s:
modernt6nc tanszak
nept6nc tanszak
4405 Nyiregthdza,

Almu utca

70.

alapfokir miivdszetoktat6s

sn alatti telephelyen: 90f6

-

nappali munkarend

Zenemtiv6szeti 6g
Klasszikus zene:
billentytis tanszak
zeneismeret tanszak
laf0v6s tanszak

rezfuv6s tanszak
N6pzene:
pengetos tanszak
fuv6s tanszak
vok6lis tanszak
zeneismeret tanszak

K6pz6- 6s iparmtiv6szeti 6g:
k6pz6mrivd szeti tanszak
kcimyezet- es k6zmrives kultirra tanszak
grafika es fest6szet tanszak
4484 lbrdny, Szeglfii utca 43. szdm alatti telephelyen: 160
a I a pfo ku mdiv,! s z e t o kt at d s - n ap p al i munkar e nd

fd

Zenemfivdszeti ds
Klasszikus zene:
billentyiis tanszak
zeneismeret tanszak
faftivis tanszak
rdzJilvis tanszak
akkordikus tanszak
N6pzene:
pengetos tanszak
friv6s tanszak
vok6lis tanszak
zeneismeret tanszak
von6s 6s tekero tanszak
Tdncmifttdszeti ds:
moderntdnc tanszak
ndptdnc tanszak

t6

tdrsastdnc tanszak
Kdpz6- ds ipurmiivdszeti de:
lr,lpz 6 miiv,! s z e t i t ans z ak
kornyezet- ds kdzmiives kultilra tanszak
grafika ds festdszet tanszak
Szfn- ds bdbmiivdszeti ds:
sz{njdtdk tanszak

feletti rendelkezds:
Az alapitvitny mukoddsdnek alapjait az allami tamogatirs, az alapitvitnyhoz csatlakoz6, valamint a
cdlokkal egyetdrto, azok megval6sit6s6hoz hozzitjitrulni kiv6no magdn es jogi szemdlyek pdnzbeli
vagy t6rgyi tttmogatdsai, valamint p|lyazatokon elnyerl osszegek is jelentik.
Az iskola mrikodds6hez sziiksdges anyagi eszk0zdket a fenntart6 bocs6da a rendelkezesere,
18. Az iskola vagvona. a vagvon

Azigy rendelkez6sdre bocs6tott vagyonnal, mint saj6t tulajdon6val, a fenntart6 6ltalmegallapitott 6ves
ko lts6 gvet6 q keretein beliil 6n6l I 6 an gazdftlko dik.
Az iskola tulajdon6ban ingatlanvagyon nincs.

A fenntart6 6ltal rendelkezdsre bocs6tott anyagi eszkozokbol v6s6rolt ingo vagyont6rgyak az iskola
saj6t tulajdon6t kdpezik.

Az alapitviny alapit6i feliigyelo bizotts6got hoztak l6tre, amelynek feladata a szervezet mrikcjddsdnek
6s sazd6lkod6srinak ellen6rz6se.

19. Irinyit6 szerv:
Neve: ARSIS Alapitv6ny Kurat6riuma
Szdkhely: 4400 Nyiregyhhza,lfifs6g rit 9.

20. Vezet6i6nek kinevezdsi rendie
Az ARSIS Alapitvdny Kurat6riumanevezi ki. Alkalmaztsttra a Munka Torv6nykdnyve paragrafusai
aztrdnyadoak

21. Az iskola k6pviselet6re iogosult
Az iskola k6pviseletdt a mindenkori megbizottvezetoje l6da el.
22. Foglalkoztatottiaira vonatkoz6 foelalkoztat:isi iowiszonv meeieliil6se

Munka Torvdnykdnyvdrol szol6 1 992. evi I. tv. alapj6n.

Az alapfokir miivdszeti iskol6ban mriveszeti nevel6s 6s oktat6s folyik. Az alapfokf mtiveszeti oktat6s
megalapozza a miveszi kifejezo kdszsdgeket, illetve elokdszft a szakiritnyri tov6bbtanul6sra. Az
alapfokir mrivdszeti iskol6ban a tankotelezettseg nem teljesitheto, illetve a tanul6 nem kdsztilhet fel az
alapmuveltsdgi vizsga letdtel6re.
Az alapfokir mtivdszeti iskol6nak - az Alapfokri Mriv6szetoktat6si Kcivetelmdnyei ds Tantervi
Programj6ban meghat6rozottak szerint - legfeljebb tizenkett6 6vfolyama van, melynek keretei kozott
az oktalils ellkepzo, alapfokri ds tov6bbkepzo evfolyamokon folyik. A tanulo az utols6 alapfokri
6vfolyam befejez6sdt kovetoen muvdszeti alapvizsgirt tehet, az utols6 tovdbbkdpzo dvfolyam
elvegzdsdt kdvetoen pedig mriveszeti zdrovizsgffi tehet.
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mtivdszeti alapvizsga a tov6bbk6pzo 6vfolyamokon val6 tov6bbtanul6sra jogosit. A muvdszeti
alapvizsgdt ds a mtivdszeti zdr6vizsgitt jogszab6lyban meghathrozottak szerint kell szervezni. Az
alapfoktr mriv6szeti iskola alapfokri dvfolyamdrol a tov6bbkepzo 6vfolyamok'ra az l6phet tov6bb, aki
sikeresen te lj esitette az alapv rzsga kovetelmenye it.

A

2616 rendelkez6sek

Ezen Alapit6 Okirat m6dosit6sa az Alapit6 kurat6rium6nak j6v6hagyhsdval,202l. szeptember 01.
napj6n l6p hat6lyba.
A jelen okiratban nem szab6lyozott k6rd6sekben2011. 6vi CXC. tdrvdny a nemzeti k<iznevel6sr6l, a
3681201l. (XII.3l.) Korm. rendelet az illlamhdztartlsrll sz6l6 torv6ny vdgrehajt6s6r6l ds a NAT-hoz
kapcsol6d6 alappro gram rendelkezd sei az ir6nyad6ak.

A Tomsits Rudolf Alapfokir Mtiv6szeti Iskola alapit6 okirat6t az ARSIS Alapitvany

kurat6riuma

412021. (04.20.) hatlrozathval haglta j6v6.

Nyiregyh6z a, 2021. 6prilis 20.
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