Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Komárom-Esztergom megye
Fenntartó tankerületi központ megnevezése: Tatabányai Tankerületi Központ
OM azonosító: 039939
Bakfark Bálint 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:

Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola

2. Feladatellátási helyei
2.1. Székhely:

2840 Oroszlány, Asztalos János utca 2.

2.1.1. telephelye:

2840 Oroszlány, Asztalos János utca 4.

2.1.2. telephelye:

2840 Oroszlány, Táncsics Mihály út 42.

2.1.3. telephelye:

2855 Bokod, Fő utca 27.

2.1.4. telephelye:

2856 Szákszend, Száki utca 95.

2.1.5. telephelye:

2852 Kecskéd, Vasút utca 100.

2.1.6. telephelye:

2858 Császár, Iskola köz 1.

2.1.7. telephelye:

2854 Dad, Fő utca 37.

3. 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:

Tatabányai Tankerületi Központ

3.5. Fenntartó székhelye:

2800 Tatabánya, Győri út 29.

4. Típusa:

alapfokú művészeti iskola

5. OM azonosító:

039939

6. Köznevelési alapfeladatai
6.1. 2840 Oroszlány, Asztalos János utca 2.
6.1.1. alapfokú művészetoktatás
6.1.1.1.

nappali rendszerű (felvehető maximális tanulói létszám: 215 fő)

6.1.1.2.

zeneművészeti ág (kifutó tanszakok: brácsa tanszak, csembaló tanszak, fagott tanszak, furulya tanszak, fuvola
tanszak, gitár tanszak, gordonka tanszak, harsona tanszak, hegedű tanszak, klarinét tanszak, kürt tanszak, oboa
tanszak, orgona tanszak, számítógépes zene tanszak, szaxofon tanszak, szintetizátor-keyboard tanszak, trombita
tanszak, tuba tanszak, ütő tanszak, zongora tanszak) (új tanszakok: fafúvós tanszak (Klasszikus zene), fafúvós tanszak
(Jazz-zene), rézfúvós tanszak (Klasszikus zene), rézfúvós tanszak (Jazz-zene), vonós tanszak (Klasszikus zene),
billentyűs tanszak (Klasszikus zene), billentyűs tanszak (Jazz-zene), akkordikus tanszak (Klasszikus zene), vokális
tanszak (Jazz-zene), kamarazene tanszak (Klasszikus zene), kamarazene tanszak (Jazz-zene), zeneismeret tanszak
(Klasszikus zene), zeneismeret tanszak (Jazz-zene), pengetős tanszak (Jazz-zene), ütős tanszak (Jazz-zene))
táncművészeti ág (kifutó tanszakok: balett tanszak, modern-kortárstánc tanszak) (új tanszakok: balett tanszak,
kortárstánc tanszak, moderntánc tanszak)
képző- és iparművészeti ág (kifutó tanszakok: festészet tanszak, fotó-videó tanszak, grafika tanszak, kerámia tanszak,
kézműves tanszak, makett- és papírtárgykészítő tanszak, tűzzománc tanszak) (új tanszakok: fém- és zománcműves
tanszak, fotó és film tanszak, grafika és festészet tanszak, környezet- és kézműves kultúra tanszak, szobrászat és
kerámia tanszak)
szín- és bábművészeti ág (kifutó tanszakok: bábjáték tanszak, színjáték tanszak) (új tanszakok: bábjáték tanszak,
színjáték tanszak)
Zeneművészeti ágon 12 évfolyam, ebből:
- előképző évfolyam: 2

6.1.1.3.
6.1.1.4.

6.1.1.5.
6.1.1.6.

- alapfokú évfolyam: 6
- továbbképző évfolyam: 4
Táncművészeti ágon 12 évfolyam, ebből:
- előképző évfolyam: 2
- alapfokú évfolyam: 6
- továbbképző évfolyam: 4
Képző- és iparművészeti ágon 12 évfolyam, ebből:
- előképző évfolyam: 2
- alapfokú évfolyam: 6
- továbbképző évfolyam: 4
Szín- és bábművészeti ágon 12 évfolyam, ebből:
- előképző évfolyam: 2
- alapfokú évfolyam: 6
- továbbképző évfolyam: 4
6.2. 2858 Császár, Iskola köz 1.
6.2.1. alapfokú művészetoktatás
6.2.1.1.

nappali rendszerű (felvehető maximális tanulói létszám: 20 fő)

6.2.1.2.

zeneművészeti ág (új tanszakok: fafúvós tanszak (Klasszikus zene), rézfúvós tanszak (Klasszikus zene))

6.2.1.3.

Zeneművészeti ágon 12 évfolyam, ebből:
- előképző évfolyam: 2
- alapfokú évfolyam: 6
- továbbképző évfolyam: 4
Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám a székhely intézménynél került meghatározásra.

6.3. 2854 Dad, Fő utca 37.
6.3.1. alapfokú művészetoktatás
6.3.1.1.

nappali rendszerű (felvehető maximális tanulói létszám: 20 fő)

6.3.1.2.

zeneművészeti ág (új tanszakok: fafúvós tanszak (Klasszikus zene), rézfúvós tanszak (Klasszikus zene), billentyűs
tanszak (Klasszikus zene))
Zeneművészeti ágon 12 évfolyam, ebből:

6.3.1.3.

- előképző évfolyam: 2
- alapfokú évfolyam: 6
- továbbképző évfolyam: 4
6.4. 2840 Oroszlány, Asztalos János utca 4.
6.4.1. alapfokú művészetoktatás
6.4.1.1.

nappali rendszerű (felvehető maximális tanulói létszám: 80 fő)

6.4.1.2.
6.4.1.3.

táncművészeti ág (kifutó tanszakok: balett tanszak, modern-kortárstánc tanszak) (új tanszakok: balett tanszak,
moderntánc tanszak)
képző- és iparművészeti ág (új tanszakok: környezet- és kézműves kultúra tanszak)

6.4.1.4.

szín- és bábművészeti ág (kifutó tanszakok: bábjáték tanszak)

6.4.1.5.

Táncművészeti ágon 12 évfolyam, ebből:
-előképző évfolyam: 2
-alapfokú évfolyam: 6
-továbbképző évfolyam: 4

Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám a székhely intézménynél került meghatározásra.
6.5. 2840 Oroszlány, Táncsics Mihály út 42.
6.5.1. alapfokú művészetoktatás
6.5.1.1.

nappali rendszerű (felvehető maximális tanulói létszám: 100 fő)

6.5.1.2.

táncművészeti ág (kifutó tanszakok: balett tanszak, modern-kortárstánc tanszak) (új tanszakok: balett tanszak,
moderntánc tanszak)
Táncművészeti ágon 12 évfolyam, ebből:

6.5.1.3.

-előképző évfolyam: 2
-alapfokú évfolyam: 6
-továbbképző évfolyam: 4
Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám a székhely intézménynél került meghatározásra.
6.6. 2855 Bokod, Fő utca 27.
6.6.1. alapfokú művészetoktatás
6.6.1.1.

nappali rendszerű (felvehető maximális tanulói létszám: 20 fő)

6.6.1.2.

zeneművészeti ág (új tanszakok: fafúvós tanszak (Klasszikus zene), rézfúvós tanszak (Klasszikus zene))

6.6.1.3.

Zeneművészeti ágon 12 évfolyam, ebből:
-előképző évfolyam: 2
-alapfokú évfolyam: 6
-továbbképző évfolyam: 4
Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám a székhely intézménynél került meghatározásra.

6.7. 2856 Szákszend, Száki utca 95.
6.7.1. alapfokú művészetoktatás
6.7.1.1.

nappali rendszerű (felvehető maximális tanulói létszám: 20 fő)

6.7.1.2.

zeneművészeti ág (új tanszakok: fafúvós tanszak (Klasszikus zene), rézfúvós tanszak (Klasszikus zene), billentyűs
tanszak (Klasszikus zene))
Zeneművészeti ágon 12 évfolyam, ebből:

6.7.1.3.

-előképző évfolyam: 2
-alapfokú évfolyam: 6
-továbbképző évfolyam: 4
Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám a székhely intézménynél került meghatározásra.
6.8. 2852 Kecskéd, Vasút utca 100.
6.8.1. alapfokú művészetoktatás
6.8.1.1.

nappali rendszerű (felvehető maximális tanulói létszám: 20 fő)

6.8.1.2.

zeneművészeti ág (új tanszakok: billentyűs tanszak (Klasszikus zene), billentyűs tanszak (Jazz-zene))

6.8.1.3.

Zeneművészeti ágon 12 évfolyam, ebből:
-előképző évfolyam: 2
-alapfokú évfolyam: 6
-továbbképző évfolyam: 4

Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám a székhely intézménynél került meghatározásra.
7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga
7.1. 2840 Oroszlány, Asztalos János utca 2.
7.1.1. Helyrajzi száma:

869

7.1.2. Hasznos alapterülete:

776 nm

7.1.3. Intézmény jogköre:

ingyenes használati jog

7.1.4. Fenntartó jogköre:

vagyonkezelői jog

7.2. 2858 Császár, Iskola köz 1.
7.2.1. Helyrajzi száma:

494

7.2.2. Hasznos alapterülete:

1922 nm

7.2.3. Intézmény jogköre:

ingyenes használati jog

7.2.4. Fenntartó jogköre:

vagyonkezelői jog

7.3. 2854 Dad, Fő utca 37.
7.3.1. Helyrajzi száma:

28

7.3.2. Hasznos alapterülete:

50 nm

7.3.3. Intézmény jogköre:

ingyenes használati jog

7.3.4. Fenntartó jogköre:

ingyenes használati jog

7.4. 2840 Oroszlány, Asztalos János utca 4.
7.4.1. Helyrajzi száma:

871

7.4.2. Hasznos alapterülete:

80 nm

7.4.3. Intézmény jogköre:

ingyenes használati jog

7.4.4. Fenntartó jogköre:

vagyonkezelői jog

7.5. 2840 Oroszlány, Táncsics Mihály út 42.
7.5.1. Helyrajzi száma:

625

7.5.2. Hasznos alapterülete:

50 nm

7.5.3. Intézmény jogköre:

ingyenes használati jog

7.5.4. Fenntartó jogköre:

vagyonkezelői jog

7.6. 2855 Bokod, Fő utca 27.
7.6.1. Helyrajzi száma:

861

7.6.2. Hasznos alapterülete:

2192 nm

7.6.3. Intézmény jogköre:

ingyenes használati jog

7.6.4. Fenntartó jogköre:

vagyonkezelői jog

7.7. 2856 Szákszend, Száki utca 95.
7.7.1. Helyrajzi száma:

510/8

7.7.2. Hasznos alapterülete:

1818 nm

7.7.3. Intézmény jogköre:

ingyenes használati jog

7.7.4. Fenntartó jogköre:

vagyonkezelői jog

7.8. 2852 Kecskéd, Vasút utca 100.
7.8.1. Helyrajzi száma:

1

7.8.2. Hasznos alapterülete:

1572 nm

7.8.3. Intézmény jogköre:

ingyenes használati jog

7.8.4. Fenntartó jogköre:

vagyonkezelői jog

8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
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