
KÖZZÉTÉTELI LISTA 

2021/2022. 

 

a) A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 

Az Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában 

normál tantervű és emelt ének-zene tantervű osztályokat indítunk. Az emelt ének-

zenei osztályok kifutó rendszerben a 3-4. és a 7-8. évfolyamon működnek. 

Az Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Vasvári Pál Tagintézményében normál tantervű általános iskolai osztályokat 

indítunk. Ötödik évfolyamtól lehetőség van emelt óraszámban (6 óra/hét) a 

matematika tanulására. 

Az Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Kodály Zoltán Tagintézményében (alapfokú művészetoktatás) a tanulmányok 

megkezdésére jelentkezni a "Jelentkezési lap" kitöltésével lehet. A jelentkezési lapot a 

tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő vagy gondviselő tölti ki, és írja alá.  

Felvétel, átvétel:  

• Ahhoz, hogy valaki iskolánk tanulója lehessen, a zenei tagozaton felvételi 

meghallgatáson kell részt vennie.  

• A felvételik idejét és helyét az iskola a kitűzött időpont előtt 30 nappal korábban 

nyilvánosságra hozza, a helyben szokásos módon.  

• A meghallgatások tanszaki bizottság előtt zajlanak, melyen kérésére a szülő is jelen 

lehet.  

• A sikeres felvétel mellett a tanulmányok megkezdésének további feltétele, hogy a 

tanuló rendszeres készülése, gyakorlása tanulmányai során folyamatosan biztosítható 

legyen, és ehhez a zenei tagozaton a megfelelő hangszer rendelkezésére álljon. Az 

iskola a tanuló, szülő kérésére korlátozott számban tud hangszert kölcsönözni. Az 

iskolával jogviszonyban állóknak a hangszerhasználat ingyenes.  

• A következő tanévre a felvételi meghallgatásokat a tanév végén tartjuk. A tanuló 

felvételérők, átvételéről, valamint arról, hogy átvétel esetén a tanuló melyik 

évfolyamban folytathatja tanulmányait, a meghallgatások után, az adott szaktanári 

javaslatok alapján az igazgató dönt, és erről a szülőt, gondviselőt írásban értesíti. A 

felvétel elutasítása ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül lehet fellebbezni, 



melyet írásban kell benyújtani az igazgatónak. Az elutasítás további felülvizsgálatát az 

iskolavezetés végzi.  

• Amennyiben a tanuló, illetve a szülő által választott szakon a felvehető tanulók 

létszáma betelt, az iskola másik szak választását javasolhatja.  

A választás lehetősége minden tanulót megillet, de iskolánk csak a számunkra 

biztosított feltételek mértékéig tudja a jelentkezőket fogadni.  

 

b) A beiratkozásra meghatározott idő 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § 

(7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2022. április 

21-22-én kell beíratni. 

Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kodály 

Zoltán Tagintézménye (alapfokú művészetoktatás) 

Beiskolázás korhatára: 6. életév betöltésétől 22 éves korig  

Felvétel: jelentkezési lap kitöltésével, valamint felvételi jegyzőkönyv elkészítésével  

A beiratkozás időpontjai:  

Új jelentkezőknél: május 01 – május 25. között minden évben, valamint szeptember 

első hetében jelentkezési lap benyújtásával a 20/2012 EMMI rendelet 23. § (1) szerint.  

Magasabb évfolyamokon: minden tanév májusában a tanuló nyilatkozik a folytatásról 

jelentkezési lap leadásával.  

A következő tanévre a felvételi meghallgatásokat, beiratkozásokat 2022. május 16., 

17., 18. napján tartjuk. 

 

c) A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma 

 

 Újfehértói Erkel Ferenc 

Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

és Kodály Zoltán 

Tagintézménye 

Újfehértói Erkel Ferenc 

Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola Vasvári Pál 

Tagintézménye 

1. évfolyam 2 2 

2. évfolyam 1 2 

3. évfolyam 2 2 

4. évfolyam 2 2 

5. évfolyam 2 1 

6. évfolyam 2 2 

7. évfolyam 2 2 

8. évfolyam 2 2 



SNI összevont osztály 1 - 

Összesen 16 15 

 

d) 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 Klebelsberg Központ Nyíregyházi Tankerületi Központja által a Nemzeti 

Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 16. § (3) pontja és a „Klebelsberg 

Központ Térítési- és Tandíjszámítási Szabályzata” alapján előírt térítési díjak és 

tandíjak a 2021/2022-es tanévben a következőképpen alakulnak: 

 

1. Térítési díj tanévenként zeneművészeti ágon a 6-18 év közötti tanulók esetében 

8.600 Ft-tól (A táblázat): 

A 

Díjcsoport Tanulmányi átlag Éves tér. díj Féléves tér. díj 

I.                 4,5-5,0                 8.600.-Ft         4.300.-Ft 

II.                 4.0-4,4                12.000.-Ft         6.000.-Ft 

III.                 3,5-3,9                15.400.-Ft         7.700.-Ft 

IV.                 3,0-3,4                18.800.-Ft         9.400.-Ft 

 

2. A hangszeres előképző (EK-1, EK-2) képzésben részesülő tanulók az A/I. 

kategória szerint fizetnek térítési díjat az I. és II. félévben egyaránt. 

3. Az új főtárgyi tanulók szintén az A/I. kategória szerint fizetnek az I. félévben. 

4. Az előképző szolfézs (csoportos) képzésben részesülő tanulók a B táblázat 

szerint fizetnek térítési díjat: 

 

B 

Díjcsoport Tanulmányi átlag Éves tér. díj Féléves tér. díj 

I.                 4,5-5,0                3.600.-Ft         1.800.-Ft 

II.                 4.0-4,4                3.800.-Ft         1.900.-Ft 

III.                 3,5-3,9                4.000.-Ft         2.000.-Ft 

IV.                 3,0-3,4                4.400.-Ft         2.200.-Ft 

 

5. Térítési díj tanévenként a 18-22 év közötti tanulók esetében: 25.600 Ft-tól (C 

táblázat). 

C 

Díjcsoport Tanulmányi átlag Éves tér. díj Féléves tér. díj 

I.                 4,5-5,0                 25.600.-Ft 12.800.-Ft 

II.                 4,0-4,4                 34.200.-Ft 17.100.-Ft 



III.                 3,5-3,9                 42.800.-Ft 21.400.-Ft 

 

6. Térítési díj tanévenként képző- és iparművészeti, szín- és bábművészeti ágakon 

a 6-18 év közötti tanulók esetében 5.800 Ft-tól (D táblázat): 

D 

Díjcsoport Tanulmányi átlag Éves tér. díj Féléves tér. díj 

I.                 4,5-5,0                   5.800.-Ft 2.900.-Ft 

II.                 4.0-4,4                   6.100.-Ft 3.100.-Ft 

III.                 3,5-3,9                   6.600.-Ft 3.300.-Ft 

IV.                 3,0-3,4                   7.000.-Ft 3.500.-Ft 

 

7. Térítési díj tanévenként képző- és iparművészeti, szín- és bábművészeti ágakon 

a 18-22 év közötti tanulók esetében 5.800 Ft-tól (E táblázat): 

E 

Díjcsoport Tanulmányi átlag Éves tér. díj Féléves tér. díj 

I.                 4,5-5,0                   5.800.-Ft 2.900.-Ft 

II.                 4.0-4,4                   6.600.-Ft 3.300.-Ft 

III.                 3,5-3,9                   7.400.-Ft 3.700.-Ft 

IV.                 3,0-3,4                   7.800.-Ft 3.900.-Ft 

 

8. Térítési díj tanévenként táncművészeti ágon a 6-18 év közötti tanulók esetében 

5.600 Ft-tól (F táblázat): 

F 

Díjcsoport Tanulmányi átlag Éves tér. díj Féléves tér. díj 

I.                 4,5-5,0                   5.600.-Ft 2.800.-Ft 

II.                 4.0-4,4                   6.000.-Ft 3.000.-Ft 

III.                 3,5-3,9                   6.400.-Ft 3.200.-Ft 

IV.                 3,0-3,4                   6.800.-Ft 3.400.-Ft 

 

9. Térítési díj tanévenként táncművészeti ágon a 18-22 év közötti tanulók 

esetében 5.600 Ft-tól (G táblázat): 

G 

Díjcsoport Tanulmányi átlag Éves tér. díj Féléves tér. díj 

I.                 4,5-5,0                   5.600.-Ft 2.800.-Ft 

II.                 4.0-4,4                   6.400.-Ft 3.200.-Ft 

III.                 3,5-3,9                   7.000.-Ft 3.500.-Ft 

IV.                 3,0-3,4                   7.400.-Ft 3.700.-Ft 

 

10. Zeneművészeti ágon térítési díj helyett tandíj fizetésére kötelezett az a 6-18 év 

közötti tanuló, aki több tanszakon tanul és a 229/2012. (VIII.28) Korm. rendelet 36. § 

(1) a pontban meghatározott tanóra mértéket meghaladó részben veszi igénybe az 

oktatást, valamint az a tanuló, aki másik alapfokú művészeti iskolában is tanul. 

A fizetendő tandíj tanévenként: 25.600-tól. (H táblázat) 

H 



Díjcsoport Tanulmányi átlag Éves tandíj (Ft) Féléves tandíj (Ft) 

I.                 4,5-5,0                 25.600. Ft        12.800. Ft 

II.                 4,0-4,4                 34 200. Ft        17.100. Ft 

III.                 3,5-3,9                 42.800. Ft        21.400. Ft 

 

11. Zeneművészeti ágon tandíj fizetésére kötelezett a 6 év alatti és 18 év feletti 

tanuló. 

A fizetendő tandíj tanévenként 34.200 Ft-tól (I táblázat): 

I 

Díjcsoport Tanulmányi átlag Éves tandíj (Ft) Féléves tandíj (Ft) 

I.                 4,5-5,0                 34.200. Ft        17.100. Ft 

II.                 4,0-4,4                 42.800. Ft        21.400. Ft 

III.                 3,5-3,9                 51.200. Ft        25.600. Ft 

 

12. Képző- és iparművészeti, szín- és bábművészeti ágakon térítési díj helyett 

tandíj fizetésére kötelezett az a 6-18 év közötti tanuló, aki több tanszakon tanul és a 

229/2012. (VIII.28) Korm. rendelet 36. § (1) a pontban meghatározott tanóra mértéket 

meghaladó részben veszi igénybe az oktatást, valamint az a tanuló, aki másik alapfokú 

művészeti iskolában is tanul. 

A fizetendő tandíj tanévenként 5.800 Ft-tól (J táblázat): 

J 

Díjcsoport Tanulmányi átlag Éves tandíj (Ft) Féléves tandíj (Ft) 

I.                 4,5-5,0                 5.800. Ft                 2.900. Ft 

II.                 4,0-4,4                 7.600. Ft                 3.800. Ft 

III.                 3,5-3,9                 9.600. Ft                 4.800. Ft 

 

13. Képző- és iparművészeti, szín- és bábművészeti ágakon tandíj fizetésére 

kötelezett a 6 év alatti és 18 év feletti tanuló. 

A fizetendő tandíj tanévenként 7.600 Ft-tól (K táblázat): 

K 

Díjcsoport Tanulmányi átlag Éves tandíj (Ft) Féléves tandíj (Ft) 

I.                 4,5-5,0                 7.600. Ft                 3.800. Ft 

II.                 4,0-4,4                 9.600. Ft                 4.800. Ft 

III.                 3,5-3,9                 11.600. Ft         5.800. Ft 

 

14. Táncművészeti ágon térítési díj helyett tandíj fizetésére kötelezett az a 6-18 év 

közötti tanuló, aki több tanszakon tanul és a 229/2012. (VIII.28) Korm. rendelet 36. § 

(1) a pontban meghatározott tanóra mértéket meghaladó részben veszi igénybe az 

oktatást, valamint az a tanuló, aki másik alapfokú művészeti iskolában is tanul. 

A fizetendő tandíj tanévenként 5.600 Ft-tól (L táblázat): 

L 

Díjcsoport Tanulmányi átlag Éves tandíj (Ft) Féléves tandíj (Ft) 

I.                  4,5-5,0                 5.600. Ft                 2.800. Ft 

II.                  4,0-4,4                 7.400. Ft                 3.700. Ft 



III.                  3,5-3,9                 9.400. Ft                 4.700. Ft 

 

15. Táncművészeti ágon tandíj fizetésére kötelezett a 6 év alatti és 18 év feletti 

tanuló. 

A fizetendő tandíj tanévenként 7.400 Ft-tól (M táblázat): 

M 

Díjcsoport Tanulmányi átlag Éves tandíj (Ft) Féléves tandíj (Ft) 

I.                 4,5-5,0                 7.400. Ft                 3.700. Ft 

II.                 4,0-4,4                 9.400. Ft                 4.700. Ft 

III.                 3,5-3,9                11.200. Ft                 5.600. Ft 

 

16. A térítési díj, illetve a tandíj magában foglalja az iskola létesítményeinek és 

felszereléseinek igénybevételét és használatát, továbbá évenkénti meghallgatást 

(vizsga) és egy művészeti előadást, egy alkalommal - tanulmányi eredmények nem 

teljesítése miatt - az évfolyam megismétlését. 

Térítési díj és tandíjkedvezmények 

Teljes fizetési mentességet kap az a tanuló, aki a 2011. évi CXC tv. 16. § (3) 

pontjának második bekezdése értelmében: „Minden esetben ingyenes a halmozottan 

hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű tanuló, a testi, érzékszervi (látás, hallás), 

középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista tanuló részére az első 

alapfokú művészetoktatásban való részvétel.” 

A térítési díjmentességhez szükséges a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről 

szóló jegyzői határozat, szükséges továbbá a HH vagy HHH állapotról szóló határozat, 

vagy a BNO kódos Államkincstári vagy orvosi igazolás másolata. 

Kérelem alapján a tanuló családjának szociális helyzetére figyelemmel a térítési díjat, 

és a tandíjat mérsékelni lehet, ha a tanuló családjában az egy főre jutó nettó jövedelem  

38.475 Ft és 59.850 Ft közé esik.  

A díjkedvezmény iránti kérelmet tanévenként egy alkalommal kell benyújtani. 

A kérelmet a benyújtását követő 30 napon belül az intézmény vezetője bírálja el.  

A kérelem mellé csatolni kell a jövedelemigazolásokat a beadást megelőző háromhavi 

nettó átlagjövedelemről és egyéb jövedelmekről. 

A térítési díj és tandíj befizetésének módja 

1. A térítési díjat és tandíjat a tanulók a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Nyíregyházi Tankerületi Központ számlájára kötelesek befizetni az iskolában a térítési 

díj és tandíj beszedéséért felelős pedagógusnál. 



2. A térítési díjat és tandíjat a tanév első félévére 2021. október 15-ig, a második 

félévre 2022. március 15-ig kell megfizetni. 

3. A térítési díjakról szóló kimutatást az iskola 5 évig köteles megőrizni. 

  



e) A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének 

nyilvános megállapításai és időpontjai. Megállapítások listája (a köznevelési 

alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, 

ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános 

megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai) 

A helyszíni ellenőrzés napja: 2018. május 09. 

A törvényességi ellenőrzés az alábbi területek ellenőrzésére irányult: 

 az intézmény működését meghatározó szabályzók, szabályzatok elkészítése 

(Pedagógiai program, Szervezeti és működési szabályzat, Házirend, 

Intézményi továbbképzési program), 

 az intézmény működését meghatározó szabályzók, szabályzatok tartalma 

(Pedagógiai program, Szervezeti és működési szabályzat, Házirend, 

Intézményi továbbképzési program), az intézményi tanügyigazgatási 

nyilvántartások, dokumentumok megfelelése a hatályos jogszabályi 

előírásoknak, 

 az intézményvezetői döntéshozatali eljárás jogszerűsége, 

 a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység törvényessége, 

 a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedések 

törvényessége. 

Az ellenőrzés során kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatokról 

összességében: megfelelő. 

 

f) A nevelési-oktatási intézmény nyitvatartásának rendje 

Az iskola épülete tanítási időben hétfőtől-péntekig 07:00-tól 19:00 óráig tart nyitva. A 

tanulónak a tanítás megkezdése előtt 15 perccel meg kell érkeznie az iskolába. A 

tanítás 16:00 órakor véget ér, indokolt esetben a szülő kérésére 17:00 óráig 

felügyeletet biztosítunk a tanulók számára.  

A Kodály Zoltán Tagintézményben (művészeti tanszakon) a foglalkozások hétköznap 

7:00-19:00 időpontok között tartandók.  

Szombati napokon az intézményvezető engedélyével 8:00-12:00 időpontok között 

egyéni és csoportos foglalkozások is tarthatók.  

  



g) Éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, 

események időpontjai 

Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Tanévnyitó ünnepély: 2021. 09. 01. 

Megemlékezés az aradi vértanúkról rádiós műsor keretében: 2021. 10. 06. 

Ünnepi műsor az 1956-os forradalom emlékére: 2021. 10. 22. 

Erkel napok: 2021. 11. 08-10. 

A magyar kultúra napja: 2022. 01. 21. 

A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja: 2022. 02. 25. 

Megemlékezés az 1848/49-es forradalom és szabadságharcról: 2022. 03. 14. 

Költészet napja tiszteletére olvasási verseny: 2022. 04. 11. 

Holokauszt áldozatainak emléknapja: 2022. 04. 12. 

Föld napja alkalmából rendezett vetélkedő: 2022. 04. 22. 

LEP tervezett időszaka: 2022 tavasza 

Nemzeti összetartozás napja: 2022. 06. 03. 

Ballagás: 2022. 06. 18. 

Tanévzáró: 2022. 06. 22. 

Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Vasvári Pál Tagintézménye 

Tanévnyitó ünnepély: 2021. 09. 01. 

Megemlékezés az aradi vértanúkról rádiós műsor keretében: 2021. 10. 06. 

Ünnepi műsor az 1956-os forradalom emlékére: 2021. 10. 22. 

A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja: 2022. 02. 25. 

Vasvári-hét: 2022. 03. 07. – 2022. 03. 11. 

Megemlékezés az 1848/49-es forradalom és szabadságharcról: 2022. 03. 11. 

Költészet napja tiszteletére iskolai vers – és prózamondó verseny: 2022. 04. 11. 

Holokauszt áldozatainak emléknapja: 2022. 04. 12. 

Föld napja: 2022. 04. 22. 

LEP tervezett időszaka: 2021. októbertől 

Nemzeti összetartozás napja: 2022. 06. 03. 

Ballagás: 2022. 06. 17. 

Tanévzáró: 2022. 06. 22. 

 



Témahetek, témanap: 

„Pénz 7” pénzügyi és vállalkozói témahét: 2022. március 7-11. 

Digitális témahét: 2022. április 4-8. 

Fenntarthatósági témahét: 2022. április 25-29. 

A magyar diáksport napja: 2021. szeptember 24. 

 

h) A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére 

vonatkozó jogszabályok megtartásával 

Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Pedagógiai-szakmai ellenőrzés: 

1. 2015. 12. 10. — megfelelt 

2. 2016. 03. 04. — megfelelt 

3. 2016. 03. 17. — megfelelt 

4. 2016. 03. 17. — megfelelt 

Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Vasvári Pál Tagintézménye 

Pedagógiai-szakmai ellenőrzés: 

1. 2015. 12. 10. — megfelelt 

2. 2015. 12. 11. — megfelelt 

3. 2015. 12. 11. — megfelelt 

4. 2015. 12. 17. — megfelelt 

5. 2016. 04. 08. — megfelelt 

6. 2018. 09. 18. — megfelelt 

7. 2020. 01. 29. — megfelelt 

8. 2020. 02. 07. — megfelelt 

9. 2020. 02. 11. — megfelelt 

 

i) Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei 

Év 
Mérési 

terület 
Évfolyam 

Újfehértói Erkel 

Ferenc Általános 

Iskola és AMI 

Újfehértói Erkel 

Ferenc Általános 

Iskola és AMI 

Vasvári Pál 

Tagintézménye 

Viszonyítási 

csoport: 

Közepes 

városok ált. 

isk. 

2019 
Matematika 

6. 1479 1398 1487 

8. 1601 1554 1609 

Szövegértés 6. 1464 1429 1494 



8. 1594 1557 1593 

2018 

Matematika 
6. 1376 1440 1495 

8. 1512 1497 1599 

Szövegértés 
6. 1385 1461 1491 

8. 1500 1515 1587 

2017 

Matematika 
6. 1460 1460 1489 

8. 1513 1509 1598 

Szövegértés 
6. 1461 1456 1500 

8. 1512 1497 1558 

2016 

Matematika 
6. 1402 1382 1478 

8. 1501 1510 1582 

Szövegértés 
6. 1400 1416 1490 

8. 1476 1479 1552 

2015 

Matematika 
6. 1418 1492 1388 

8. 1608 1604 1482 

Szövegértés 
6. 1422 1487 1442 

8. 1497 1552 1480 

2014 

Matematika 
6. 1386 1483 1400 

8. 1698 1601 1583 

Szövegértés 
6. 1405 1471 1380 

8. 1494 1541 1550 

 

j) A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok 

Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

és Kodály Zoltán Tagintézménye 

A 2020/2021. tanévet iskolánkban 386 tanuló zárta, 17 osztályban (9 felső, 7 alsó és 1 

összevont évfolyamokkal működő SNI). 

A tanévet eredményesen zárta 384 tanuló, 2 fő évfolyamot ismételni köteles, közülük 

1 fő távozott intézményünkből. Augusztusban 3 fő tanuló matematika tantárgyból 

sikeres javítóvizsgát tett. 

82 fő végzős diákunk mindegyike sikeresen zárta a tanévet és tanulmányait a 9. 

évfolyamon folytatja. 35 fő gimnáziumba, 3 fő szakgimnáziumba, 33 fő technikumba, 

10 fő szakképző iskolába és 1 fő speciális szakiskolába nyert felvételt. 

Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Vasvári Pál Tagintézménye 

A 2020/2021. tanévet iskolánkban 305 diák zárta, 14 osztályban (7 alsó, 7 felső). 

A tanévet eredményesen zárta 302 tanuló, 3-an nem tudták teljesíteni a tantárgyi 

követelményeket. 

Alsó tagozaton 1 fő első osztályos tanuló a szülő kérésére ismétli az első osztályt (már 

nem iskolánk tanulója.) 1 fő 2. osztályos tanuló sikeres javítóvizsgát tett augusztusban. 



A felzárkóztatásra minden évfolyamon biztosítunk időkeretet a tanítók számára. 

Felső tagozaton 1 fő sikeres javítóvizsgát tett augusztusban. 

69 tanulónk zárt kitűnő eredménnyel. 

A 27 végzős diákunk mindegyike sikeresen zárta a 8. osztályt és tanulmányait a 9. 

évfolyamon folytatja. 

 

k) A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége 

Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

és Kodály Zoltán Tagintézménye 

Angol, német nyelvi szakkör (3. évfolyam)  

Informatika szakkör (1-4. évfolyam)  

Sportfoglalkozás: tömegsport, kosárlabda, labdarúgás, röplabda 

Énekkar 

Tehetséggondozás (előkészítő) 

Felzárkóztatás 

Egyéni fejlesztés 

Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Vasvári Pál Tagintézménye 

Felzárkóztató alsó tagozaton 

Fejlesztő foglalkozás 

Tehetséggondozó foglalkozás/tömegsport 

Matematika szakkör felső tagozaton 

Informatika szakkör (1-4 évfolyam) 

Hon – és népismereti szakkör 

 

l) A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai 

Iskolánkban a házi feladatok legfontosabb célja a tanórán feldolgozott tananyaghoz 

kapcsolódó gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint az ismeretek 

megszilárdítása, bevésése, a szövegértés és a matematikai gondolkodás fejlesztése. 

Minden tantárgyból adható szóbeli és írásbeli házi feladat. Hétvégi házi feladat is 

adható. A házi feladatok rögzítésre kerülnek a Kréta elektronikus naplóban az adott 

tanórához. Amennyiben a tanuló napközi, illetve tanulószobai foglalkozásra iratkozott 

be, a házi feladat elvégzése és ellenőrzése a napköziben, tanulószobán történik; 1-8. 



évfolyamon mennyiségi és (lehetőség szerint) minőségi ellenőrzés; de a szóbeli feladat 

elsajátításának ellenőrzése a szülő feladata. 

A projektmunkához kapcsolódóan a tanulók kaphatnak gyűjtőmunkára, produktumok 

elkészítésére vonatkozóan otthoni feladatokat. 

Iskolai dolgozatok szabályai: 

Témazáró dolgozat száma ugyanazon a napon maximum 2 lehet. A tanuló joga, hogy a 

dolgozatot két héten belül kiértékelve visszakapja, ettől eltérni csak rendkívüli esetben 

lehet. A témazáró dolgozat várható idejét a szaktanár előre jelzi. 

A tanuló joga megtudni szaktanárától a tanulmányi teljesítményének értékelését, az 

értékelés szempontjait megismerni; a kijavított és leosztályozott dolgozatát 

megtekintheti. Joga kérdéseire legkésőbb 30 napon belül érdemi választ kapni 

 

m) Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a 

tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje 

Az osztályozóvizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei a helyi 

kerettantervben meghatározott követelményrendszer alapján.  

félévi: 2021. január 21. napját megelőző héten 

év végi: 2022. június 15. napját megelőző héten 

 

n) Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma 

Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

és Kodály Zoltán Tagintézménye (2021. október 01.) 

 

1. a osztály 24 fő 

1. b osztály 21 fő 

2. a osztály 31 fő 

3. a osztály 25 fő 

3. z osztály 24 fő 

4. a osztály 24 fő 

4. z osztály 15 fő 

 

5. a osztály 18 fő 

5. b osztály 17 fő 

6. a osztály 18 fő 

6. b osztály 24 fő 

7. a osztály 24 fő 

7. z osztály 26 fő 

8. a osztály 21 fő 

8. z osztály 23 fő 



SNI összevont osztály:  

SNI 3.  1 fő 

SNI 5.  3 fő 

SNI 7.  3 fő 

SNI 8.  2 fő 

Összesen: 344 fő 

 

Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Vasvári Pál Tagintézménye (2021. október 01.) 

1. a osztály 25 fő  

1. b osztály 26 fő 

2. a osztály 27 fő  

2. b osztály 16 fő  

3. a osztály 21 fő  

3. b osztály 19 fő  

4. a osztály 23 fő 

4. b osztály 18 fő 

 

5. a osztály 29 fő  

6. a osztály 26 fő  

6. b osztály 17 fő  

7. a osztály 15 fő  

7. b osztály 24 fő  

8. a osztály 19 fő 

8. b osztály 21 fő 

Összesen: 326 fő 

  



Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó 

intézményeknek 

 

a) Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző 

évfolyamok száma 

Képzési idő: 12 év (maximálisan)  

A képzés szakaszai (tagolódása):  

Előképző: 1 vagy 2 év (nem kötelező)  

Alapfok: 6 év  

Továbbképző: 4 év  

A képzés formái:  

Zenei tanszakokon:  

- egyéni oktatás a hangszeres képzésnél,  

- csoportos oktatás a szolfézs előképző és kötelező tantárgyak esetében.  

Egyéb művészeti tanszakokon:  

- valamennyi tanszakon csoportos oktatás. 

 

b) Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, 

versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való részvétel 

— 

 

c) A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények 

A 2020-2021. tanév eredményei 

Zeneművészeti ág 

 Krétakör Online Zongoraverseny 3 fő Arany Minősítés, 2 fő Ezüst Minősítés 

 Krétakör Online Néptánc verseny 2 pár Bronz Minősítés 

d) Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai 

• 2021. október 1. — Zenei Világnapi Hangverseny 

Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vasvári Pál 

Tagintézmény 

Újfehértói Református Általános Iskola és Óvoda 

Istenszülő Oltalmáról Elnevezett Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola 



• 2021. október 23. — Ünnepi Hangverseny 

Zajti Ferenc Kulturális Központ 

• 2021. december 8. — Télköszöntő Hangverseny 

Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

• 2021. december 16. — Karácsonyi Hangverseny Oltalom 

Görögkatolikus Templom 

• 2021. december 17. — Karácsonyi Fúvós Hangverseny 

Vasvári Pál Tagintézmény aulája  

• 2022. március 29. — Iskolába csalogató 

Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

• 2022. április 6. — Hangszerbemutató az óvodásoknak 

Lengyel Laura Óvoda, Napsugár Óvoda 

• 2022. április 7. — Hangszerbemutató az óvodásoknak 

Újfehértói Református Általános Iskola és Óvoda 

Istenszülő Oltalmáról Elnevezett Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola 

• 2022. április 7. — Tavaszköszöntő Hangverseny és Színjáték Bemutató 

Zajti Ferenc Kulturális Központ 

• 2022. április 8. — Kistérségi Zenei Találkozó 

Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

• 2022. június 02. — XVI. Zene és Tánc Gála 

Zajti Ferenc Kulturális Központ 

 

e) A helyi kulturális életben történő szerepvállalás 

Tagintézményünknek kiemelt szerepe van városunk kulturális életében.  

Iskolánk tanárai és növendékei sikeresen szerepelnek olyan városi rendezvényeken, mint 

például városnap, ünnepi műsorok, kiállítás megnyitók stb. Nagyon jó kapcsolatokat 

ápolunk a település többi oktatási intézményeivel, civil szervezeteivel.  

Intézményünk sikeres működését és szakmai munkáját nagyban segítik  

„A Művészetoktatásért Újfehértón Alapítvány” és az „Újfehértói Fúvósok Kulturális 

Egyesülete”. Ezekkel a civil szervezetekkel szoros kapcsolatokat ápol intézményünk.  

Tagintézményünk nagyon jó kapcsolatokat tart fenn a környező települések: Bocskaikert, 

Hajdúdorog, Hajdúhadház, Nyíregyháza és Téglás művészeti iskoláival. 

 

 



f) Művészeti áganként a csoportok száma, a csoportok tanulói létszáma 

A 2021/2022. tanévben a fenntartó által tagintézményünkben a következő tanulói létszám 

lett engedélyezve:  

Összlétszám: 330 fő  

Ebből zeneművészeti ágon egyéni főtanszakon 198 fő,  

Ebből művészeti ágakon:  

képzőművészeti tanszakon 5 csoport, 62 fő,  

néptánc tanszakon 3 csoport, 61 fő,  

színjáték tanszakon 1 csoport, 9 fő. 


