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Közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények
2020-2021 tanév
1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához,
művészeti áganként
Szín- és bábművészeti ág:
Tantárgy
Dráma és
színjáték, beszéd
és vers, mozgás
és tánc
Dráma és
színjáték, beszéd
és vers, mozgás
és tánc
színházismeret
Dráma és
színjáték, beszéd
és vers, mozgás
és tánc
Dráma és
színjáték, beszéd
és vers, mozgás
és tánc
Dráma és
színjáték, beszéd
és vers, mozgás
és tánc

Alkalmazott
pedagógus
drámapedagógus

gyógypedagógus
tanár, artista

drámapedagógus

szociálpedagógus

tanító, tánc- és
drámapedagógus

Iskolai
végzettség

szakképzettség

egyetem

okleveles
színművész

főiskola

gyógypedagógus
tanár, artista

egyetem

okleveles
színművész

főiskola

szociálpedagógus

főiskola

tanító, tánc- és
drámapedagógus

szakvizsga

mesterpedagógus

Képző- és iparművészeti ág:
Tantárgy
grafika és festészet
alapjai, vizuális
alkotógyakorlat,
műhelygyakorlat
grafika és festészet
alapjai, vizuális
alkotógyakorlat,
műhelygyakorlat
grafika és festészet
alapjai, vizuális
alkotógyakorlat,
műhelygyakorlat

Alkalmazott
pedagógus
tanár

Iskolai
végzettség

szakképzettség

főiskola

okleveles rajz- és
vizuáliskultúra tanár

képzőművész,
tanár

egyetem

okleveles vizuális-,
kommunikációs
tervezőművész,
okleveles rajz- és
vizuáliskultúra tanár

tanár

főiskola

okleveles rajz- és
vizuális
kommunikáció tanár
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grafika és festészet
alapjai, vizuális
alkotógyakorlat,
műhelygyakorlat

tanító

általános iskolai
tanító, vizuális
nevelés műveltségi
területen

főiskola

Táncművészeti ág:
Tantárgy
Népi ének, néptánc,
folklórismeret,
tánctörténet

Alkalmazott
pedagógus
néptánctanár

Iskolai
végzettség

szakképzettség

szakvizsga

okleveles néptáncpedagógus

egyetem

Zeneművészeti ág:
Tantárgy

Alkalmazott
pedagógus

Iskolai
végzettség

szakképzettség

zongoratanár

egyetem

zongoratanár

egyetem

klarinéttanár
Kovalik

főiskola

gordonkatanár

egyetem

hegedűtanár

egyetem

hegedűtanár

egyetem

zongoratanár

főiskola

fuvolatanár

egyetem

klarinéttanár

egyetem

klasszikus zene: gitár

gitártanár

főiskola

klasszikus zene: gitár
klasszikus zene:
zongora
népzene: népi
furulya
klasszikus zene:
szolfézs
klasszikus zene:
szolfézs

gitártanár

egyetem

okleveles énekzenetanár, karvezető,
zongoraoktató
okleveles
zongoraművész,
tanár
klarinéttanár,
kamaraművész
gordonkatanár,
kamaraművész
okleveles
hegedűművész, tanár
okleveles hegedű
tanár
zongora-és
szolfézstanár,
kamaraművész
okleveles fuvola
művész,- tanár
okleveles
klarinéttanár
jazz-gitár
előadóművész, tanár
okleveles gitártanár

zongoratanár

főiskola

zongoratanár

ének-zene,
népzene tanár

főiskola

ének-zene, népzene
tanár

ének-zene tanár

egyetem

ének-zene tanár

zeneelméletszolfézstanár

egyetem

klasszikus zene:
klarinét

klarinéttanár

egyetem

klasszikus zene:
zongora
klasszikus zene:
zongora,
korrepetíció,
klasszikus zene:
klarinét, kamarazene
Klasszikus zene:
gordonka
klasszikus zene:
hegedű,
klasszikus zene:
hegedű
klasszikus zene:
zongora
klasszikus zene:
fuvola/furulya
klasszikus zene:
klarinét

okleveles énekzenetanár, karvezető
okleveles
klarinétművész,
tanár, kamaraművész
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2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége
Alkalmazás
mértéke
Alvállalkozó által
elvégzett feladat
100%
100%
100%
100 %

feladatkör

szakképzetség

Iskolai
végzettség

Külső cég megbízása

könyvelő

Középfokú Vendéglátói és Kereskedelmi
Szakközépiskola – Üzletvezető

iskolatitkár

érettségi

díszlet- és
jelmeztáros

Képzőművészeti
Szakképző Iskola
gimnáziumi
érettségi
érettségi

iskolatitkár
könyvtáros

Grafika, festészet, szobrászati végzettség
Népművelési Intézet: Drámapedagógus
MAFILM: rendezőasszisztens
Igazgatási ügyintéző

3. Az alapítás évéhez viszonyítva hány előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamot működtet
2020-2021 tanév
Művészeti ág
Szín- és bábművészeti ág:
Képző- és iparművészeti ág:
Zeneművészeti ág:
Táncművészeti ág:

alapítva
2002
2006
2016
2006

Előképző évf.
1-2
1-2
1-2
1-2

Alapfokú évf.
1-6-ig
1-6-ig
1-6-ig
1-6-ig

Továbbképző évf.
7-12-ig
7-12-ig
7-12-ig
7-12-ig

4. Megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények
Az általános koronavírus járványhelyzetből adódóan az események és/vagy az azokon való részvételek törlésre
kerültek. A tanulók munkáját felvételek őrzik, melyek azonban nem hozhatók nyilvánosságra.

Kelt: Budapest, 2021.10.31.

Lukács Andrea sk.
intézményvezető
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