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Előzmények
Intézményünk 1983–1993 között a gyermekvédelmi rendszer része volt, általános iskolával egybeszervezett nevelőotthonként 

működött.
A társadalmi környezet változásaira folyamatosan reagáltunk: így a 10 éves gyermekvédelmi munka után Kézműves Szakiskolaként 

az országban az elsők között vállaltuk a hagyományos népi kismesterségek iskolarendszerű oktatását; majd az érettségi utáni 
művészeti OKJ szakképzést.

Az iskolahasználók megváltozott igényei hívták életre párhuzamos művészeti szakközépiskolai képzésünket – a 2003/2004-es 
tanévtől.  Intézményünk nevelési értékei, célkitűzése megerősítéseként választotta Kós Károlyt névadójának 2003-ban.

Intézményünk 2011 szeptemberétől vált tiszta profilú szakközépiskolává, majd 2016 szeptemberétől szakgimnáziummá. A képzés 
struktúrája követte a jogszabályi változásokat.

A szakgimnázium művészeti képzés keretében az általános iskola 8. osztályának elvégzése után párhuzamosan készít fel 
9-12. évfolyamon az emelt és középszintű érettségi vizsgára; 9–13. évfolyamon művészeti OKJ szakképesítések megszerzésére 
az alábbi iparművészeti szakmákban: grafikus, mozgókép- és animációkészítő, ötvös-aranyműves, -fémműves, divat- és stílustervező.

Intézményünk egyik kivételes adottsága közé tartozik a 92 fős kollégium, mely az iskola távollakó diákjainak biztosít lakhatási 
feltételeket. Másik különlegességünk az épített környezetünk, mely botanikus kert: Diószegi Sámuel nevét viseli. A kert jelentősé-gét 
hangsúlyozza, hogy térségünkben és az országban középfokú oktatási intézmény által épített és fenntartott, hasonló gazdagságú élő 
gyűjtemény nincs. 

Beiskolázási körzetünk elsősorban Hajdú- Bihar 
megye, de vannak diákjai a szomszéd megyéből 
is. Tanulóinkra jellemző, hogy átlagos intellektuális 
képességekkel, de igen jó kézügyességgel, művészetek 
elsajátítása iránti elkötelezettséggel érkeznek az 
iskolánkba. 

Az iskolába jelentkező diákok számára 
rajzkészségvizsgálatot tartunk és az általános 
iskolából hozott érettségi tantárgyak érdemjegyeiből 
számítunk pontokat. Ennek köszönhetően diákjaink 
egyre eredményesebbek, egyre több kiemelkedő 
versenyeredménnyel rendelkeznek, s a szakirányban 
továbbtanuló diákok száma is fokozatosan emelkedik.



Az iskola jelene és jövőképe

Az iskolába járó és a kollégiumban lakó fiatalok neveléséről 55 fős felnőtt közösség gondoskodik. Tantestületünk magasan képzett, 
többségében két- vagy többdiplomás egyetemi végzettségű pedagógusokból áll, szakmailag és emberileg is példaértékűen toleráns, 
erős empatikus képességekkel bír. Szeretik a gyerekeket, felelősséget éreznek az intézmény sorsáért, s készek mindent megtenni egy 
kiszámíthatóan működő intézményért. Munkájukat a gyermekszeretet, empátia hatja át. Jellemző még, hogy művésztanáraink önálló 
alkotótevékenységet folytatnak, rendszeresen vesznek részt egyéni és csoportos kiállításokon – városunkban, az országban és külföldön 
is. 

A Kós Károly Művészeti Szakgimnázium és Kollégium - már név választásával is jelzi azon törekvésünket, hogy nem egyszerűen 
olyan iskolát próbálunk teremteni, kialakítani, amelyben művészeti oktatás is folyik, hanem olyan iskolát, amelyben a művészetek 
nem egyszerű többletek, hanem a lényeg: az iskola arculatának, egyediségének, motivációs rendszerének, magatartás- és környezet-
kultúrájának, egész stílusának, atmoszférájának meghatározója.

 A piacképes tudás mellett fontos az önállóan informálódás, tájékozódás, művelődés képessége. Az önismeretre nevelés mellett 
nagyon fontosnak tartjuk a magyar hagyományok, a magyar kulturális értékek megismerését, a közösségi élményeket. 
Az általános műveltségbe beletartozónak tartjuk az informatika - számítástechnika és az idegen nyelv ismeretét, s ezek közé 
kívánjuk elhelyezni az elmúlt évezredben felhalmozott kulturális és egyetemes értékeink, nemzeti kincseink, történelmünk 
ismeretét.

Szakmai munkánk elismeréseként 2012-ben a Debreceni Egyetem Kiváló gyakorló helye címet, 2017-ben az Oktatási Hivatal 
Bázisintézményi címet nyertük el, 2018-ban a Nemzeti Pedagóguskar Kiváló Közösségi Szolgálatot teljesítő iskola elismerést. 
Szívügyünknek érezzük, hogy jó gyakorlatainkat folyamatosan megosszuk egymás között, a város szakmai közösségével, más 
intézmények diákjaival, hogy művészeti tevékenységünkkel a város kulturális életének részesei legyünk. 

Eredményes pályázati tevékenységünk és a fenntartó Debreceni Tankerületi Központ támogatásának köszönhetően tárgyi feltételeink 
magas színvonalúak. Az ÉÁOP és az EFOP pályázatok által megújult és korszerűsödött intézményünk, a TIOP pályázattal informatikai 
eszközparkunk újult meg. Szakmai munkánkat a Nemzeti Tehetségprogram, az Erasmus nyertes pályázatai és 
a Naprózsa Hagyományőrző Alapítvány támogatta.



Naprózsa Hagyományőrző Alapítvány
Naprózsa Hagyományőrző Alapítvány 1994-ben alakult, kezdetben Debrecen város fiataljainak, egyetemi hallgatóinak tömörülése volt. 
Néhány év után azonban az alapítvány célkitűzéseinek megvalósítása a debreceni Kós Károly Művészeti Szakgimnázium és Kollégium 
(illetve jogelőd intézményei) diákjainak és pedagógusainak önkéntes tevékenységei révén realizálódott.
Célcsoportjaink: hátrányos helyzetű fiatalok támogatása, tehetségek gondozása.

Célkitűzéseink, feladataink:
– néphagyományok ápolása, néprajzi hagyományok feltárása, ápolása, átörökítése,
– hátrányos helyzetű csoportok társadalmi beilleszkedésének segítése,
– közösségfejlesztő, önkéntesképző, sport- és természetvédelmi táborok szervezése és lebonyolítása
– fiatalok szabadidős tevékenységének szervezése a művészetterápia eszközeivel
– művészetek tanórán kívüli oktatása, tehetségek támogatása, felkarolása, gondozása,
– nemzetközi diák- és pedagóguscserék bonyolítása a helyi értékek bemutatására alapozva
– közös alkotás létrehozása és együttes élményszerzés a művészeteken keresztül.

Eredményeink, megvalósult projektjeink:
– Alapítványunk támogatásával kerül megrendezésre 15 éven keresztül a  Debreceni Ötvöszománc Szimpózium és segítettük 
az ötvöszománc gyűjtemény bemutatását hazai és nemzetközi kiállításokon.
– Ifjúságfejlesztő programok megvalósulásával önszerveződő ifjúsági közösségek létrehozása, az iskolai diákönkormányzat működésének, 
programjainak támogatása.
– A kistérségben élő vidéki fiatalok esélyeinek javítása, identitásuk erősítése, közéleti aktivitásuk fejlesztése, ezzel elősegítve, hogy 
hosszútávon helyben maradjanak, vagy tanulmányaik befejeztével visszatérjenek közöségükbe.
– Alkotótáborok létrehozása, támogatása határon innen és túl: Sztána, Esztár, Mátranovák.
– Képzések megvalósítása közösségfejlesztés, önkéntesképzés témakörben.
– Játszóházak működtetése az év jeles ünnepeihez kapcsolódóan.
– Tehetséges fiatalok országos és nemzetközi versenyeken, pályázatokon való részvételének támogatása.
– Tanműhelyek eszköztámogatása adományok útján.
– Komplex tehetséggondozó projektek megvalósításának támogatása.
– A szülő-diák-pedagógus kapcsolatának erősítése, közös programok szervezése.
– Pályaorientációs tevékenység támogatása.
– Kiállítások, bemutatkozások szervezése, támogatása.

Köszönjük, hogy személyi jövedelemadójának 1%-val támogatja céljaink megvalósulását!

Adószámunk: 18544732-1-09
Számlaszámunk: 117738008-20198455-00000000
Elérhetőségünk:
Naprózsa Hagyományőrző Alapítvány
4033 Debrecen, Luther utca 59.
E-mail: naprozsa1994@gmail.com



Sztánai Alkotótábor
Már nyolc éve, hogy minden nyáron iskolánk egy kis diák csoportja pár napot eltölt a kis kalotaszegi faluban. A tábor célja megis-
merni iskolánk név adójának Kós Károlynak egykori lakhelyét, építészeti munkásságát és Erdély magyarok lakta vidékét. A táborban 
résztvevő diákok festményekkel, fotókkal örökítik meg a régi kalotaszegi házakat. Filmmel, fotókkal dokumentálják a kisebbségben 
élő magyarok életét, küzdelmét. 

Küldetésünknek tekintjük, hogy megörökítsük Kós Károly egyre fogyatkozó varjú nemzetségét!



Ötvös Nyári Tábor

Ö.N.T. (Ötvös Nyári Tábor) táborunk 2016-ban alakult, Mátranováki székhellyel. A tábort volt és jelenlegi diákjaink számára szervezzük, 
több céllal. Ötvös szakmai táborról lévén szó, olyan szakmai fogásokat lehet elsajátítani, melyekre az iskola, illetve a tananyag 
nem ad lehetőséget. Fő profil a fém öntés, de el lehet mélyülni az ötvös díszítő eljárások elsajátításában is, mint például cizellálás, 
zománcozás, stb.) 
Célunk a különböző évfolyamok és a már végzett diákok egymással való kapcsolatának erősítése. Pályaorientációs céljaink között 
szerepel a szakma szeretetének elmélyítése, illetve a szakmában maradás megerősítése.

A hely mindig varázslatos... a két vidám táborvezetővel.
Sokat dolgozunk... néha még éjjel is. 
Munka közben kovácsolódik össze a csapat.
Kísérletezünk is... aminek szép és érdekes eredményei vannak.
Persze pihenünk is... és jókat eszünk az esti bográcsozások alkalmával.
Szép környék, kirándulni is lehet... meg szórakozni
és este jókat beszélgetni (nincs internet és tv). 
A tábortűznél vendégeket is szoktunk fogadni, 
a helyi dalárda tagjait és a falu érdeklődő lakóit.
A csapat pedig mindig szuper!
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Rajz-festés-mintázás
A Kós Károly Művészeti Szakgimnáziumban tanulható szakok keretén belül jelentős szerepet tölt be a rajz-festés tantárgy 
oktatása. A tantárgy tanításának célja, hogy a kockák rajzolásától eljussunk egészen az akt tanulmányokig, mely során 
diákjaink számos rajzi- és festészeti technikával is megismerkednek, mindemellett fontos, hogy sikeresen felkészüljenek 
a szakmai vizsgákra, és képesek legyenek portfólió formájában prezentálni az öt év során elkészült rajzi munkáikat. 
A stúdiumok rajzolása mellett kiemelt feladatnak tartjuk a tehetséggondozást, valamint a kreativitás fejlesztését is, 
melyekre a művésztanáraink által tartott szakkörökön nyújtanak lehetőséget. A továbbtanulni szándékozók számára 
biztosítjuk, hogy eredményesen felkészüljenek az egyetemi felvételikre. Végzős tanulóink számos országos és megyei 
rajzversenyen, pályázaton vettek részt, kiemelkedő eredményekkel:

XXVII. Országos Rajzverseny
I. Országos Festészetverseny
Nyíregyházi Egyetem művészeti szakközépiskolák vizuális, tervező versenye
III. Grafikai Biennálé
Országos Diáktárlat Hajdúszoboszló
Megyei Rajzverseny

Rajz-festészet tanáraink: 
Hancsovszki Cintia
Lajtos Lászlóné Elek Emese
Kohári Tibor Sándor
Nagy-Makai Éva
Puskás Szabolcs
Posta Veronika
Rózsa István Tamás
Toró József





  

Divatstílus- és jelmeztervező
A divatstílus- és jelmeztervező általános művészeti ismeretei és alkotói tapasztalatai, kreativitása és szakértelme 
sokrétűen hasznosul az egymást követő, változatos feladatok megoldása során. A képzés alatt elsajátítják a tervezés 
alapjait, valamint művészettörténeti, viselet- és jelmeztörténeti ismereteiket beépítik a tervezési feladataikba. Munká-
jukat, gondolkodásukat inspirálja a folyton megújuló divat, a színház, a média és a film világa. Tanulmányaik során 
megismerkednek a vizuális önkifejezés lehetőségeivel, különböző ábrázolási technikákat sajátítva el. 

Az divattervek alapján az iskola jól felszerelt varrodájában válnak valóra a gyönyörű, általuk tervezett ruhakollekciók. 
Az első lépéstől az utolsóig, a szerkesztés alaplépéseitől a levasalásig és a bemutatásig mindent megtanulnak a diákok.

A képzésben olyan szakmai tapasztalatokra tesznek szert, melyek segítik a diákokat más kreatív területen is boldo-
gulni, mint díszlet- és jelmeztervező asszisztens, kirakatrendező, stílustanácsadó–stylist, művészet menedzser, divat 
rovat szerkesztő.
 
A továbbtanulás lehetőségét hazai és külföldi művészeti egyetemek biztosítják a művészi tehetséggel és ambícióval 
rendelkezők számára. Ajánlott azoknak a fiataloknak, akiket érdekel a divat, az öltözködés és az ehhez szükséges 
alkotó fantáziával rendelkeznek. Szeretik a divat, a színház, a film és a színészek világát, valamint szeretnek más 
szakemberekkel együttműködve alkotómunkát végezni.

A szak oktatói, tanárai:
Balogh Dóra 
Darócziné Tóth Szilvia Magdolna
Kozmáné Lőrincz Margit
Matyi Ágota
Varga Enikő Katalin

  





 

Művészeti grafikus
Diákjaink a képzés során a hagyományos sokszorosító grafikával és a számítógépes grafikai tervezéssel egyaránt 
foglalkoznak. 
A kiállítás- és műhelylátogatások segítenek a diákoknak abban, hogy az elméleti ismereteiket kézzelfogható, konkrét 
példákkal tudják összekapcsolni. Szempontjaink a művelődés és nyitottság. További képességek, attitűdök: műveltség; 
képi és fogalmi gondolkodás; kompozíciós érzék; stílustan; szakmai és technikai tudás; rendszerben gondolkodás; 
absztrakció; kreativitás; értékelés; művészi sokszorosító grafikai technikák, nyomdaipari és könyvkötészeti alapok, 
vektor-, pixelgrafikus és szövegszerkesztő szoftverek ismerete.
 Megfelelő gyakorlat után tervezhetnek akár könyvillusztrációt, plakátot, különböző kiadványokat és reklámanyagokat. 
Tudásuk alapján folytathatják tanulmányaikat művészeti egyetemeken vagy elhelyezkedhetnek grafikai stúdiókban.

A szak oktatói:
Halmi Zsolt 
Kertész Sándor József
Molnárné Fábián Emese 
Nagy Sándor Zoltán
Voronko Vera





Mozgókép- és animációtervező
A szakon tanuló diákok több alkotóterülettel ismerkednek meg: a fotózás technikájával, filmtervezés- és filmkészítéssel, 
mozgókép-alkotás elméletével és gyakorlatával. A klasszikus és számítógépes animációs technikák megismerésén belül 
a 3D modellezés és animáció kiemelt területnek számít. A képzés során a diákok olyan ismereteket szereznek, melyek 
képessé teszik őket arra, hogy:

– mozgó- és animációsfilmeket tervezzenek, kivitelezzenek,
– filmes- és televíziós stúdióban különböző munkafolyamatokat (operatőr, vágó, szerkesztő) végezzenek,
– 3D alkotás területén tervezői, modellezői és animátori feladatokat lássanak el,
– a fotózás területén helyezkedjenek el.

Tudásuk alapján tanulmányaikat művészeti egyetemen is folytathatják.

A szak oktatói:
Barna Tibor Levente
Kovács Krisztina
Kulcsár Vivien
Takács Gergely
Vályi Tibor 





Ötvös
Diákjaink az öt éves képzés alatt elsajátíthatják az ötvös szakma alapjait, a tárgykészítés, használati tárgykészítés, 
ékszerkészítés technikai fogásait. Tanulmányaik során megismerhetik a szakma történetét és a szakma technológiai 
követelményeit. Betekintést kapnak az ötvös díszítő eljárások kivitelezésébe, többek között olyan különleges 
megoldásokkal ismerkedhetnek meg, mint a zománc és a filigrán. A kreatív gondolkodás, tárgytervezés, makettezés és 
kivitelezés problematikáját saját tervezésű és kivitelezésű tárgyakon sajátíthatják el, s mindezen tudásukat az ötödik 
év végi vizsgamunkájukon be is mutathatják. 
Az iskolánkban tanultak nagyon jó alapul szolgálnak a különböző művészeti egyetemeken történő, valamint más 
szakmai fórumokon való továbbtanuláshoz, vagy a szakma bármely területén való elhelyezkedéshez.
Az elmúlt években eredményesen szerepeltek diákjaink a FISE által meghírdetett Design Párbajon, a Déri Múzeum 
Ékszerkészítő pályázatán, az Egri Zománcművészeti Biennálékon.

Az ötvös szak tanárai: 
Vincze Zita
Dávid Attila
Zoltán Győző
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