Az Érdi Tankerületi Központ által 2019. szeptember 05. napján kiadott szakmai alapdokumentum
Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Pest megye
Fenntartó tankerületi központ megnevezése: Érdi Tankerületi Központ
OM azonosító: 200821
Pilisvörösvári Cziffra György Alapfokú Művészeti Iskola
szakmai alapdokumentuma
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése szerinti tartalommal, figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 123. § (1) bekezdésében leírtakra, az alábbi szakmai alapdokumentumot adom
ki:
A köznevelési intézmény
1.

Megnevezései
1.1. Hivatalos neve:

2.

Pilisvörösvári Cziffra György Alapfokú Művészeti Iskola

Feladatellátási helyei
2.1. Székhelye:

3.

2085 Pilisvörösvár, Szabadság út 21.

2.1.1. telephelye:

2085 Pilisvörösvár, Fő út 127.

2.1.2. telephelye:

2095 Pilisszántó, Petőfi Sándor utca 37.

Alapító és a fenntartó neve és székhelye
3.1. Alapító szerv neve:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

3.2. Alapítói jogkör gyakorlója:

emberi erőforrások minisztere

3.3. Alapító székhelye:

1054 Budapest, Akadémia utca 3.

3.4. Fenntartó neve:

Érdi Tankerületi Központ

3.5. Fenntartó székhelye:

2030 Érd, Alispán utca 8/A.

4.

Típusa:

alapfokú művészeti iskola

5.

OM azonosító:

200821

6.

Köznevelési alapfeladatai
6.1. 2085 Pilisvörösvár, Szabadság út 21.
6.1.1. alapfokú művészetoktatás

6.1.1.1.

zeneművészeti ág (kifutó tanszakok: furulya tanszak, fuvola tanszak, gitár tanszak, gordonka tanszak, harmonika tanszak,
harsona tanszak, hegedű tanszak, jazz-gitár tanszak, klarinét tanszak, kürt tanszak, szaxofon tanszak, szintetizátor tanszak,
trombita tanszak, tuba tanszak, zeneelmélet tanszak, zongora tanszak) (új tanszakok: akkordikus tanszak, billentyűs tanszak,
fafúvós tanszak, pengetős tanszak, rézfúvós tanszak, ütős tanszak, vonós tanszak)

6.1.1.2.

zeneművészeti ág:
előképző: 1. - 2. évfolyam
alapfok: 1. - 6. évfolyam
továbbképző: 7. 10. évfolyam

6.1.2. a feladatellátási hely maximálisan felvehető tanulói létszáma: 120 fő
6.2. 2085 Pilisvörösvár, Fő út 127.
6.2.1. alapfokú művészetoktatás

6.2.1.1.

zeneművészeti ág (kifutó tanszakok: furulya tanszak, fuvola tanszak, gitár tanszak, gordonka tanszak, harmonika tanszak,
harsona tanszak, hegedű tanszak, jazz-gitár tanszak, klarinét tanszak, kürt tanszak, szaxofon tanszak, szintetizátor tanszak,
trombita tanszak, tuba tanszak, zeneelmélet tanszak, zongora tanszak) (új tanszakok: akkordikus tanszak, billentyűs tanszak,
fafúvós tanszak, pengetős tanszak, rézfúvós tanszak, vonós tanszak, zeneismeret tanszak)

6.2.1.2.

képző- és iparművészeti ág (kifutó tanszakok: kerámia tanszak) (új tanszakok: grafika és festészet tanszak)

6.2.1.3.

zeneművészeti ág:
előképző: 1. - 2. évfolyam
alapfok: 1. - 6. évfolyam
továbbképző: 7. 10. évfolyam
képző- és iparművészeti ág
előképző: 1. - 2. évfolyam
alapfok: 1. - 6. évfolyam
továbbképző: 7. 10. évfolyam

6.2.2. a feladatellátási hely maximálisan felvehető tanulói létszáma: 250 fő
6.3. 2095 Pilisszántó, Petőfi Sándor utca 37.
6.3.1. alapfokú művészetoktatás
6.3.1.1.

zeneművészeti ág (új tanszakok: billentyűs tanszak, fafúvós tanszak, zeneismeret tanszak)

6.3.1.2.

Előképző: 1-2. évfolyam
alapfokú évfolyamok: 1-6. évfolyam

6.3.2. a feladatellátási hely maximálisan felvehető tanulói létszáma: 30 fő
7.

A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga
7.1. 2085 Pilisvörösvár, Szabadság út 21.
7.1.1. Helyrajzi száma:

4203

7.1.2. Hasznos alapterülete:

597,6 nm

7.1.3. Intézmény jogköre:

ingyenes használati jog

7.1.4. Fenntartó jogköre:

vagyonkezelői jog

7.2. 2085 Pilisvörösvár, Fő út 127.
7.2.1. Helyrajzi száma:

4252

7.2.2. Hasznos alapterülete:

180 nm

7.2.3. Intézmény jogköre:

ingyenes használati jog

7.2.4. Fenntartó jogköre:

vagyonkezelői jog

7.3. 2095 Pilisszántó, Petőfi Sándor utca 37.

8.

7.3.1. Helyrajzi száma:

550/1

7.3.2. Hasznos alapterülete:

90 nm

7.3.3. Intézmény jogköre:

ingyenes használati jog

7.3.4. Fenntartó jogköre:

vagyonkezelői jog

Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

