A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező 39/2014. (XI. 6.)
EMMI utasítás mellékletében, a Magyar Közlöny 2014. évi 55. számú Hivatalos Értesítőjében 2014. november 6. napján megjelent szakmai alapdokumentum
Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Tankerület megnevezése: KLIK Mezőkövesdi Tankerülete
OM azonosító: 200657
Mezőkövesdi Általános Iskola és 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.

Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Feladatellátási helyei
2.1. Székhelye:

3400 Mezőkövesd, Hősök tere 14.

2.1.1. telephelye:

3412 Bogács, Alkotmány utca 54.

2.1.2. telephelye:

3418 Szentistván, Hősök tere 1.

2.1.3. telephelye:

3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 44.

2.2. Tagintézmények megnevezése és telephelyei
2.2.1. Tagintézmény hivatalos neve:
2.2.1.1. Ügyviteli telephelye:
2.2.2. Tagintézmény hivatalos neve:
2.2.2.1. Ügyviteli telephelye:
2.2.3. Tagintézmény hivatalos neve:
2.2.3.1. Ügyviteli telephelye:
2.2.4. Tagintézmény hivatalos neve:
2.2.4.1. Ügyviteli telephelye:
2.2.5. Tagintézmény hivatalos neve:
2.2.5.1. Ügyviteli telephelye:
2.2.6. Tagintézmény hivatalos neve:
2.2.6.1. Ügyviteli telephelye:
3.

Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Mező Ferenc Tagiskolája
3400 Mezőkövesd, Építők útja 1.
Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szent Imre Tagiskolája
3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 225.
Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Alapfokú Művészeti Iskolája
3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 130.
Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ódorvár Tagiskolája
3414 Bükkzsérc, Petőfi Sándor utca 13-15.
Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szabó Zoltán Tagiskolája
3416 Tard, Béke tér 3.
Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hórvölgye Tagiskolája
3413 Cserépfalu, Kossuth Lajos út 115.

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:

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

3.5. Fenntartó székhelye:

1051 Budapest, Nádor utca 32.

4.

Típusa:

közös igazgatású köznevelési intézmény

5.

OM azonosító:

200657

6.

Köznevelési és egyéb alapfeladata
6.1. 3400 Mezőkövesd, Hősök tere 14.
6.1.1. általános iskolai nevelés-oktatás
6.1.1.1.

nappali rendszerű iskolai oktatás

6.1.1.2.

alsó tagozat, felső tagozat

6.1.1.3.

felnőttoktatás - levelező

6.1.1.4.

sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők, értelmi
fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos)

6.1.2. egyéb köznevelési foglalkozás
6.1.2.1.

napköziotthon, tanulószoba és iskolaotthon

6.1.3.

iskola maximális létszáma: 300 fő

6.1.4.

iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel

6.2. 3400 Mezőkövesd, Építők útja 1.
6.2.1. általános iskolai nevelés-oktatás
6.2.1.1.

nappali rendszerű iskolai oktatás

6.2.1.2.

alsó tagozat, felső tagozat

6.2.1.3.

sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők, értelmi
fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos)

6.2.2. egyéb köznevelési foglalkozás
6.2.2.1.

napköziotthon, tanulószoba és iskolaotthon

6.2.3.

iskola maximális létszáma: 425 fő

6.2.4.

iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel

6.3. 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 225.
6.3.1. általános iskolai nevelés-oktatás
6.3.1.1.

nappali rendszerű iskolai oktatás

6.3.1.2.

alsó tagozat, felső tagozat

6.3.1.3.

sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők, értelmi
fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos)

6.3.2. egyéb köznevelési foglalkozás
6.3.2.1.

napköziotthon, tanulószoba és iskolaotthon

6.3.3.

iskola maximális létszáma: 425 fő

6.3.4.

iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel

6.4. 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 130.
6.4.1. alapfokú művészetoktatás

6.4.1.1.

zeneművészeti ág (kifutó tanszakok: furulya tanszak, fuvola tanszak, gitár tanszak, gordonka tanszak, harsona tanszak, hegedű
tanszak, kamarazene tanszak, klarinét tanszak, kürt tanszak, magánének tanszak, oboa tanszak, szaxofon tanszak, szintetizátorkeyboard tanszak, szolfézs (klasszikus zene) tanszak, trombita tanszak, tuba tanszak, ütő tanszak, zeneelmélet tanszak,
zenetörténet-zeneirodalom tanszak, zongora tanszak) (új tanszakok: akkordikus tanszak, billentyűs tanszak, fafúvós tanszak,
kamarazene tanszak, rézfúvós tanszak, vokális tanszak, vonós tanszak, zeneismeret tanszak)

6.4.1.2.

táncművészeti ág (kifutó tanszakok: modern-kortárstánc tanszak, néptánc tanszak) (új tanszakok: kortárstánc tanszak,
moderntánc tanszak, néptánc tanszak)

6.4.1.3.

képző- és iparművészeti ág (kifutó tanszakok: festészet tanszak, grafika tanszak, kerámia tanszak, kézműves tanszak, szobrászat
tanszak) (új tanszakok: grafika és festészet tanszak, képzőművészeti tanszak, környezet és kézműveskultúra tanszak, szobrászat
és kerámia tanszak)

6.4.1.4.

Előképző: 1-2. évfolyam,
Alapfok: 1-6. évfolyam,
Továbbképző: 7-10 évolyam

6.4.2.

iskola maximális létszáma: 600 fő

6.4.3.

iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel

6.5. 3414 Bükkzsérc, Petőfi Sándor utca 13-15.
6.5.1. általános iskolai nevelés-oktatás
6.5.1.1.

nappali rendszerű iskolai oktatás

6.5.1.2.

felső tagozat

6.5.1.3.

sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők, értelmi
fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos)

6.5.2. egyéb köznevelési foglalkozás
6.5.2.1.

tanulószoba

6.5.3.

iskola maximális létszáma: 90 fő

6.5.4.

iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel

6.6. 3416 Tard, Béke tér 3.

6.6.1. általános iskolai nevelés-oktatás
6.6.1.1.

nappali rendszerű iskolai oktatás

6.6.1.2.

alsó tagozat

6.6.1.3.

sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők, értelmi
fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos)

6.6.2. egyéb köznevelési foglalkozás
6.6.2.1.

napköziotthon

6.6.3.

iskola maximális létszáma: 80 fő

6.6.4.

iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel

6.7. 3413 Cserépfalu, Kossuth Lajos út 115.
6.7.1. általános iskolai nevelés-oktatás
6.7.1.1.

nappali rendszerű iskolai oktatás

6.7.1.2.

alsó tagozat

6.7.1.3.

sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők, értelmi
fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos)

6.7.2. egyéb köznevelési foglalkozás
6.7.2.1.

napköziotthon

6.7.3.

iskola maximális létszáma: 80 fő

6.7.4.

iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel

6.8. 3412 Bogács, Alkotmány utca 54.
6.8.1. alapfokú művészetoktatás

6.8.1.1.

zeneművészeti ág (kifutó tanszakok: furulya tanszak, fuvola tanszak, gitár tanszak, gordonka tanszak, harsona tanszak, hegedű
tanszak, kamarazene tanszak, klarinét tanszak, kürt tanszak, magánének tanszak, oboa tanszak, szaxofon tanszak, szintetizátorkeyboard tanszak, szolfézs (klasszikus zene) tanszak, trombita tanszak, tuba tanszak, ütő tanszak, zeneelmélet tanszak,
zenetörténet-zeneirodalom tanszak, zongora tanszak) (új tanszakok: akkordikus tanszak, billentyűs tanszak, fafúvós tanszak,
kamarazene tanszak, rézfúvós tanszak, ütős tanszak, vokális tanszak, vonós tanszak, zeneismeret tanszak)

6.8.1.2.

Előképző: 1-2. évfolyam,
Alapfok: 1-6. évfolyam,
Továbbképző: 7-10 évolyam

6.8.2.

iskola maximális létszáma: 264 fő

6.8.3.

iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel

6.9. 3418 Szentistván, Hősök tere 1.
6.9.1. alapfokú művészetoktatás

6.9.1.1.

zeneművészeti ág (kifutó tanszakok: furulya tanszak, fuvola tanszak, gitár tanszak, gordonka tanszak, harsona tanszak, hegedű
tanszak, kamarazene tanszak, klarinét tanszak, kürt tanszak, oboa tanszak, szaxofon tanszak, szintetizátor-keyboard tanszak,
szolfézs (klasszikus zene) tanszak, trombita tanszak, tuba tanszak, ütő tanszak, zeneelmélet tanszak, zongora tanszak) (új
tanszakok: akkordikus tanszak, billentyűs tanszak, fafúvós tanszak, kamarazene tanszak, rézfúvós tanszak, ütős tanszak, vokális
tanszak, vonós tanszak, zeneismeret tanszak)

6.9.1.2.

Előképző: 1-2. évfolyam,
Alapfok: 1-6. évfolyam,
Továbbképző: 7-10 évolyam

6.9.2.

iskola maximális létszáma: 224 fő

6.9.3.

iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel

6.10. 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 44.
6.10.1. alapfokú művészetoktatás
zeneművészeti ág (kifutó tanszakok: furulya tanszak, fuvola tanszak, gitár tanszak, gordonka tanszak, harsona tanszak, hegedű
tanszak, kamarazene tanszak, klarinét tanszak, kürt tanszak, magánének tanszak, oboa tanszak, szaxofon tanszak, szintetizátor6.10.1.1. keyboard tanszak, szolfézs (klasszikus zene) tanszak, trombita tanszak, tuba tanszak, ütő tanszak, zeneelmélet tanszak,
zenetörténet-zeneirodalom tanszak, zongora tanszak) (új tanszakok: akkordikus tanszak, billentyűs tanszak, fafúvós tanszak,
kamarazene tanszak, rézfúvós tanszak, ütős tanszak, vokális tanszak, vonós tanszak, zeneismeret tanszak)
6.10.1.2. táncművészeti ág (kifutó tanszakok: néptánc tanszak) (új tanszakok: néptánc tanszak)

6.10.1.3. Előképző: 1-2. évfolyam,
Alapfok: 1-6. évfolyam,
Továbbképző: 7-10 évolyam

7.

6.10.2.

iskola maximális létszáma: 464 fő

6.10.3.

iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel

A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga
7.1. 3400 Mezőkövesd, Hősök tere 14.
7.1.1. Helyrajzi száma:

4518/2

7.1.2. Hasznos alapterülete:

2922 nm

7.1.3. Intézmény jogköre:

ingyenes használati jog

7.1.4. KLIK jogköre:

ingyenes használati jog

7.1.5. Működtető neve:

Mezőkövesd Város Önkormányzata

7.1.6. Működtető székhelye:

3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112

7.2. 3400 Mezőkövesd, Építők útja 1.
7.2.1. Helyrajzi száma:

5383/20

7.2.2. Hasznos alapterülete:

10895 nm

7.2.3. Intézmény jogköre:

ingyenes használati jog

7.2.4. KLIK jogköre:

ingyenes használati jog

7.2.5. Működtető neve:

Mezőkövesd Város Önkormányzata

7.2.6. Működtető székhelye:

3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112.

7.3. 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 225.
7.3.1. Helyrajzi száma:

4518/2

7.3.2. Hasznos alapterülete:

2922 nm

7.3.3. Intézmény jogköre:

ingyenes használati jog

7.3.4. KLIK jogköre:

ingyenes használati jog

7.3.5. Működtető neve:

Mezőkövesd Város Önkormányzata

7.3.6. Működtető székhelye:

3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112.

7.4. 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 130.
7.4.1. Helyrajzi száma:

2593

7.4.2. Hasznos alapterülete:

591 nm

7.4.3. Intézmény jogköre:

ingyenes használati jog

7.4.4. KLIK jogköre:

ingyenes használati jog

7.4.5. Működtető neve:

Mezőkövesd Város Önkormányzata

7.4.6. Működtető székhelye:

3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112.

7.5. 3414 Bükkzsérc, Petőfi Sándor utca 13-15.
7.5.1. Helyrajzi száma:

225/1

7.5.2. Hasznos alapterülete:

846 nm

7.5.3. Intézmény jogköre:

ingyenes használati jog

7.5.4. KLIK jogköre:

vagyonkezelői jog

7.6. 3416 Tard, Béke tér 3.
7.6.1. Helyrajzi száma:

361

7.6.2. Hasznos alapterülete:

2153 nm

7.6.3. Intézmény jogköre:

ingyenes használati jog

7.6.4. KLIK jogköre:

vagyonkezelői jog

7.7. 3413 Cserépfalu, Kossuth Lajos út 115.
7.7.1. Helyrajzi száma:

928

7.7.2. Hasznos alapterülete:

1193 nm

7.7.3. Intézmény jogköre:

ingyenes használati jog

7.7.4. KLIK jogköre:

vagyonkezelői jog

7.8. 3412 Bogács, Alkotmány utca 54.
7.8.1. Helyrajzi száma:

778/2

7.8.2. Hasznos alapterülete:

2204 nm

7.8.3. Intézmény jogköre:

ingyenes használati jog

7.8.4. KLIK jogköre:

vagyonkezelői jog

7.9. 3418 Szentistván, Hősök tere 1.
7.9.1. Helyrajzi száma:

1032

7.9.2. Hasznos alapterülete:

1840 nm

7.9.3. Intézmény jogköre:

ingyenes használati jog

7.9.4. KLIK jogköre:

vagyonkezelői jog

7.10. 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 44.

8.

7.10.1. Helyrajzi száma:

5406

7.10.2. Hasznos alapterülete:

4159,1 nm

7.10.3. Intézmény jogköre:

ingyenes használati jog

7.10.4. KLIK jogköre:

ingyenes használati jog

7.10.5. Működtető neve:

Egri Főegyházmegye

7.10.6. Működtető székhelye:

3300 Eger, Széchenyi út 1.

7.10.7. Egyéb:

Az Alapfokú Művészeti Iskola egyik telephelye a Szent István Katolikus Általános Iskola (Mezőkövesd,
Mátyás király út 44.), amely az Egri Főegyházmegye fenntartása alatt áll.

Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

