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Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények 

2014-2015 tanév 

[11/1994. (VI.8.) MKM rendelet,10. sz. melléklet] 

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához, 

művészeti áganként 

 

Szín – és bábművészeti ág: 

Tantárgy 
Alkalmazott 

pedagógus 

Iskolai 

végzettség 
szakképzettség szakvizsga 

Dráma és 

színjáték 
drámapedagógus 

Színház- és 

Filmművészeti 

Egyetem 

Színművész  

Beszéd és vers drámapedagógus 

Színház- és 

Filmművészeti 

Egyetem 

Színművész  

Mozgásgyakorl

at, Mozgás és 

tánc 

drámapedagógus 

Állami 

Artistaképző 

Iskola 

Színművész  

Vers és próza drámapedagógus 

Színház- és 

Filmművészeti 

Egyetem 

Színművész  

Színházismeret drámapedagógus 

Színház- és 

Filmművészeti 

Egyetem 

Színművész  

 

 

Képző- és iparművészeti ág: 

Tantárgy 
Alkalmazott 

pedagógus 
Iskolai végzettség szakképzettség szakvizsga 

Vizuális 

alapismeretek, 

vizuális alkotó 

gyakorlat, 

Rajz- festés-

mintázás 

rajztanár 

Kaposvári Egyetem 

– Művészeti 

Főiskolai Kar 

rajztanár  

Műhely-

előkészítő,  
rajztanár 

Magyar 

Iparművészeti 

Egyetem rajz és 

környezetkultúra 

tanár szak 

rajz és vizuális 

kommunikáció 

tanár 

Mozgókép és 

médiakultúra 

tanár szak 

Kerámia, 

kézművesség 

kerámia tanár Iparművészeti 

Főiskola – 

szilikátipari szak 

iparművész                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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Táncművészeti ág: 

 

Tantárgy 
Alkalmazott 

pedagógus 
Iskolai végzettség szakképzettség szakvizsga 

Népi játékok néptánctanár 
Állami Balett 

Intézet 
Táncművész  

Népi ének néptánctanár 

Magyar 

Táncművészeti 

Főiskola 

Néptánc - 

pedagógus 

Kossuth Lajos 

Tudományegyetem – 

Természettudományi 

Kar  (kémia - fizika 

szakos középiskolai 

tanár) 

Néptánc 

néptánctanár Magyar 

Táncművészeti 

Főiskola 

Néptánc - 

pedagógus 
 

Tánctörténet 
néptánctanár Állami Balett 

Intézet 
Táncművész  

Folklórismeret 

néptánctanár Magyar 

Táncművészeti 

Főiskola 

Néptánc - 

pedagógus 
 

 

 

 

 

2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége 

 

Alkalmazás 

mértéke 

feladatkör Iskolai 

végzettség 

szakképzetség 

Alvállalkozó 

által 

elvégzett 

feladat 

Könyvelő  Külső cég megbízása 

100% Iskolatitkár Érettségi Középfokú Vendéglátói és Kereskedelmi 

Szakközépiskola – Üzletvezető 

100% Jelmeztáros Képzőművészeti 

Szakképző Iskola  

Grafika, festészet, szobrászati végzettség 

100% Iskola titkár Radnóti Miklós 

Gimnázium - 

Érettségi 

Népművelési Intézet: Drámapedagógus 

MAFILM: rendezőasszisztens 

 

 

 

 

3. Az alapítás évéhez viszonyítva hány előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamot működtet 

 

2014-2015  

 

Művészeti ág alapítva Előképző évf. Alapfokú évf. Továbbképző 

évf. 

Szín – és 

bábművészeti ág: 

2002  1., 2., 3., 4., 5., 6 

Képző- és 

iparművészeti ág: 

2006  1.,2.,3.,4.,5  

Néptánc tanszak 2006  1.,2.,3.,4.,6.,  
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4. Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, 

kiállításokon való részvétel 

 

 

2014-2015 tanév 

 

Esemény megnevezése, 

időpontja 

Területi hatálya 

(országos, 

nemzetközi, egyéb) 

Típusa (verseny, 

fesztivál, 

kiállítás, színházi 

előadás, egyéb) 

Részvétel típusa 

(résztvevő, díszvendég, 

meghívott, versenyző, 

stb.) 

2014.szeptember. 

Csoportjaink az 

anyaiskolájukban a 

tanévnyitón műsorokat 

adtak.   

helyi 
előadás, néptánc, 

színjáték 
résztvevő 

2014. szeptember Mihály 

napi vásár Kispesten, a 

Templom téren. Szüreti 

mulatság Zuglóban. 

 

kerületi néptánc résztvevő 

2014. november előadás: 

Jóska király a Rákóczi téri 

telephelyen 

helyi színházi előadás szervező, részt vevő 

2014. november előadás: 

Jóska király a MÜSZI-ben 

helyi színházi előadás szervező, részt vevő 

2014. december előadás a 

Ferencvárosi Művelődési 

Központban: Jóska király 

regionális színházi előadás részt vevő 

2014. december a festészet 

tanszakos csoportjaink 

Karácsonyi kiállítást 

rendeztek anyaiskolájukban. 

helyi kiállítás részt vevő 

2014. december csoportjaink 

anyaiskolájukban Luca napi, 

Mikulás és Betlehemes 

műsorokat készítettek 

helyi előadás részt vevő 

2015. január- február 

csoportjaink farsangi 

műsorokat készítettek 

helyi előadás részt vevő 

Nemzeti Ünnep március: 

iskolákban ünnepi műsor 

helyi néptánc részt vevő 

Nemzeti Ünnep 2015.03.15. 

Központi ünnepség a 

Nemzeti Múzeum lépcsőjén 

fővárosi néptánc résztvevő 

 

2015. április Magyar 

menyegző Pap László 

Sportaréna  

 

fővárosi néptánc résztvevő 

2015. április Heltai Gála  helyi színjáték résztvevő 

2015. április Kígyóbőr című 

mese előadása a MÜSZI-ben 

kerületi színjáték szervező- résztvevő 

2015. május Anyák napi 

műsorok anyaiskoláinkban 

helyi néptánc, színdarabok résztvevő 

2015. május KMO Kinder 

elődöntő Kispest 

kerületi néptánc résztvevő 

2015. május Nyíló Akác 

Fesztivál Érmihályfalva- 

nemzetközi néptánc résztvevő 
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Erdély 

2015. május: év végi kiállítás 

a festészet tanszak tanulóinak 

helyi kiállítás résztvevő 

2015. június Kinder döntő, 

KMO 

kerületi néptánc résztvevő 

2015. június Nyugdíjas Klub 

fellépés 

kerületi néptánc résztvevő 

2015. június színjátszó 

csoportjainknak év végi 

vizsgaelőadások, nyílt órák 

helyi néptánc, színjáték résztvevő 

2015. június képző- és 

iparművészet tanszakon 

csoportjainknak év végi 

kiállítások 

helyi kiállítás részt vevő 

2015. június színjátszós és 

néptáncos csoportjaink 

műsort adtak az 

anyaiskolájuk tanévzáró és 

ballagási ünnepségeken. 

helyi fellépés részt vevő 

2015. június évadzáró műsor 

az Ady Endre Általános 

iskolában a néptáncos 

csoportjainknak 

helyi néptánc részt vevő 

2015. június 27-28 Budajenői 

Mesterek és Tanítványok 

Fesztivál 

regionális színjáték, néptánc szervező, részt vevő 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt: Budapest, 2015. 08.30 

 

 

 

Wilhelm Mónika 

    mb. igazgató 


