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Bevezetés:
Művészetoktatás a 2014/2015-ös tanévben az általános iskolai kötelező
órákon túl, délutáni órakeretben történt. Iskolánk tanulói közül 216 gyermek vett
részt. Képzőművészeti ág tanszakán elindult a kerámia 39 fővel 3 csoportban,
tűzzománc 28 fővel 2 csoportban és a festészet 49 fővel 3 csoportban.
Táncművészeti ágon pedig a társastánc tanszak 100 fővel 6 csoportban. Nagy
sajnálatunkra 2 tanszakot szüneteltetni kellett ebben a tanévben érdeklődés
hiányában, mivel a jelentkezők száma nem érte el a csoport minimum létszámát.
A két tanszak a színjáték és a fotó- média.
Évközben 4 tanuló költözés miatt, 1 tanuló pedig hiányzásai miatt nem
tudta befejezni tanulmányait ebben a tanévben.
Alapvizsgát 12 tanulónk tett. Kerámia tanszakon 3 fő, Tűzzománc
tanszakon 1 fő, Festészet tanszakon 2 fő és Társastánc szakon pedig 6 fő.

Középiskolai felvételi eljárás során 1 tanulónk nyert felvételt a Debreceni
Abigél Művészeti Szakközépiskola tánc tagozatára.

Kiállításaink, fellépéseink, versenyeink, kirándulásaink:
1. Festészet:
A tanévben sok helyi, városi, megyei és nemzetközi pályázatra
készítettek a diákok rajzokat, festményeket. Sok szép eredmények
értek el.
 Közlekedés gyerekszemmel képek
 Hópihe Karácsony
2. Kerámia:
Versenyre ebben az évben nem készültek munkák, viszont
Szávoszt Katalin tanárnő 19 diákját részesítette jutalom
kirándulásban az év végén.
Tiszaörvényi tanulmányi kirándulás
3. Tűzzománc:
Debreceni Kós Károly Művészeti Szakközépiskola Tűzzománc
pályázatán 1 tanuló oklevelet és az 1-2. osztályosokból álló
kiscsoport különdíjat kapott.
4. Társastánc:
 Október 23-ai ünnepség 5.osztáy táncosai
 Mesetár: 1.- 2. osztály táncosai
 Karácsonyi fellépések– félévi vizsga
 Extreme Dance Team Táncgála – vendégszereplés
 Farsangi táncok – félévi vizsga
 Debrecenben rendezett "Év tánca" Országos Minősítő
versenyen 1 arany és 4 bronz minősítést kaptak.
 A XXVIII. Zuglói Táncfesztivál- Országos
Táncversenyen 1 db 2.hely, 3 db 3. hely, és 1db 5 hely.
 Tiszavirágzás ünnepe
 Halasnapi felvonulás, nagyszínpadi fellépés

Minden évben megrendezésre kerül a Képzőművészeti délután, ahol az iskola
diákjai és óvodásai kipróbálhatják bármely tanszak tevékenységét, hogy a
következő tanévben könnyebb legyen a választás a beiratkozásnál.

A gyereknap keretén belül pedig megrendeztük a III. Táncversenyünket az
iskolai diákjai között.

A nevelőtestület tagjai komolyan, hivatástudattal végezték munkájukat, legyen
az ünnepnap vagy szabadnap. Mindig volt valaki, voltak valakik, akik
elvállalták a külön díjazással nem járó közreműködést.
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