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Alapítástörténet 
A Pécsi Református Kollégium Nagyharsányi Általános Iskolájának tagintézmény-vezetője, Pintérné Lázok Orsolya, és 

tagintézmény-vezető helyettese, Gál Zsolt, 2018 őszén kerestek meg, egy alapítandó művészeti iskola ötletével. Gál 

Zsolttal a PTE Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakon ismerkedtem meg, Pintérné Lázok Orsolyát pedig 

még siklósi munkám idejéből ismertem. 

Az első megbeszélésen felvázolt koncepció alapján – több egyeztetést követően – kialakult egy olyan elméleti alap, 

amellyel 2019 január29.-n felkerestük Kádár Péter főigazgató urat.  

A vele történt egyeztetés alapján 2019 februárjában költségvetéssel alátámasztott részletes előterjesztést készítettünk. 

Ez alapján 2019 márciusában az Igazgatótanács, majd javaslatuk alapján a fenntartó Baranyai Református Egyházmegye 

jóváhagyta az iskola alapítását. 

Kádár Péter főigazgató úr útmutatásai alapján az alapításhoz szükséges dokumentumokat, mint a Pedagógiai Program, 

a Helyi Tanterv, költségvetés, és a Térítési- és tandíjszabályzat, elkészítettem. Az további engedélyezéshez szükséges 

iratokat (Alapító Okirat, telephelyi működési engedélyek stb.) Intézményi, illetve Fenntartói hatáskörben hozták létre. 

A 2019 június 5.-én megtartott Igazgatótanács ülésén született döntés alapján vehettem át kinevezésemet. 

Az ezt követő operatív egyeztetések alapján kidolgoztuk a művészeti iskolába történő beiratkozás rendjét, és az előzetes 

egyeztetések alapján felállítható tanszakokat, csoportokat. Bekértem a leendő pedagógusok munkavégzéshez szükséges 

iratait, pontosítottuk a tantárgyfelosztást. 

2019 augusztus 9-én Győrfi Bálint esperes úrral, valamint Gál Zsolt tagintézmény-vezető helyettessel a nagyharsányi, 

Kossuth utcai telephely hatósági ellenőrzésén jelentünk meg. 

A működési hatósági engedélyeket végül augusztus utolsó napjaiban kapta meg az Intézmény. 

2019. szeptember 1.-n tartottuk Nagyharsányi Általános Iskolával az első közös tanévnyitónkat, melyen a művészeti 

iskola nevében is megnyithattam a tanévet, illetve átvehettem az iskola címeres tábláját, melyet az épület homlokzatára 

helyeztünk ki. 

A szeptemberi tanévkezdéssel összevont szülői értekezleten tájékoztattuk a szülőket a művészeti iskola működéséről, 

beiratkozási rendjéről és az indítandó csoportokról, melyet az osztályfőnökök az osztályoknak szervezett szülői érte-

kezleteken is megerősítettek. 

A beiratkozások során a 8. évfolyamot nem szólítottuk meg. Az alsó évfolyamokban a testnevelés óra keretében tartott 

népi játék (néptánc) órákon túl jelentkezhettek a diákok más tanszakra (képzőművészet, drámajáték). 

A tanév elindításában komoly nehézséget okozott, hogy a korábban szervezett drámapedagógusok augusztus utolsó 

hetében jelezték, hogy mégsem vállalják a tanítást. Mivel végül egy csoportot szerveztünk, felvettem a kapcsolatot más 

művészeti iskolákkal, ahonnan ajánlásokat kértem. A rajtuk keresztül megkeresett pedagógussal több ízben egyeztettem, 

majd az első tanórát meg is tartotta, ezt követően azonban – még a szerződés megkötése előtt – visszamondta jelentke-

zését. 

  



Működés 
A beiratkozások alapján lezárt statisztika szerint: 

Művészeti ág Évfolyam Fokozat Létszám Összesen 

Táncművészet 
Előképző 1 30 

63 
Alapfok 1 33 

Színjáték Alapfok 1 13 13 

Képzőművészet 
Előképző 1 12 

29 
Alapfok 1 17 

Összesen 
Előképző (EK) 42 

105 
Alapfok (A) 63 

Normatív létszám (EK/2+A) 84 

A táblázat egyben az évfolyamokba és csoportokba sorolást is tartalmazza.  

Néptánc – népi játék tanszak 
A néptánc előképző a testnevelés óra keretében tartott népi játék foglalkozást jelenti, mely művészeti iskolai óra is. Az 

adott osztály összetétele testnevelés órán. Az osztályok más tanszakra beiratkozott növendékkel együtt heti 2 órában 

testnevelés – népi játék órát kapnak, amely egyrészt az általános iskola pedagógiai programjában szereplő tanóra, más-

részt a néptánc tanszakosoknak 2 művészetis órája, Vengert Emíliával, aki így 8 órát (4x2) a művészeti iskolában tanít. 

A néptáncra jelentkezettek további 2 óráját heti két délután Balogh János vezeti. 

 Testnevelés óra Művészeti óra 

1. osztály színjáték képzőművészet népi játék néptánc 

2. osztály színjáték képzőművészet népi játék néptánc 

3. osztály színjáték képzőművészet népi játék néptánc 

4. osztály színjáték képzőművészet népi játék néptánc 

A tanszakon a munkát mindkét csoportban egy-egy dramatikus népi játékkal kezdtük ebben a félévben, mivel a színjáték 

tanszak pedagógus nélkül kezdte a tanévet. 

Képzőművészet tanszak 
A tanszak egy előképző és egy alapfokos csoporttal rendben elindult. 2019. december 31-ig Karsai Kinga vezetésével, 

2020 január 1.-től a már korábban is évekig itt dolgozó Német Sára irányításával, aki elvállalta továbbá a rajzórák 

megtartását is, mivel az általános iskolában októberben betöltetlenné vált az állás. A képzőművészet tanszakon meg-

kezdtük a szükséges eszközök beszerzését. A két pedagógussal egyeztetve ütemtervet készítettünk, melyben fontossági 

sorrendben, 4 részre osztottuk a beszerzéseket, a tanév végéig. Ezekhez a részletes árajánlat beszerzése folyamatban 

van. 

Színjáték tanszak 
Az általános iskolában a korábbi években már működött drámaoktatás, melyet az idei tanévtől a művészeti iskola vett 

át. Az ott tanítók és az általunk megkeresett új pedagógusok végül nem tudták vállalni a munkát. A növendékek az 



eddigi évek tapasztalatai alapján jelentkeztek színjátékra, és csalódottságuknak adtak hangot, mikor mindannyiunk szá-

mára kiderült, hogy abban a formában már nem lesz folytatható. Végül az Pintérné Lázok Orsolyával arra a döntésre 

jutottunk, hogy – átmenetileg - a növendékeket korosztály szerint ketté bontva a néptánc tanszakkal közös munkába 

integráltuk.  

Ez alapján az alsó- valamint a felső évfolyamos néptánc és színjáték növendékek, egy-egy közös népi drámajátékkal 

kezdik a tanévet. Ezek a színpadi produkciók egyben színdarabok is, és a táncanyag illeszkedik a korosztályi sajátossá-

gokhoz. 

A tanórák megosztása a leadott (módosított) tantárgyfelosztás alapján a színjáték tanszak növendékei 1-1 (összesen 2) 

órában a közös produkcióban néptánc órán vesznek részt, Balogh Jánossal, 2 órában pedig színjáték órán Pintérné Lázok 

Orsolyával. 

Ezzel Balogh Jánosnak összesen 8 (6 néptánc + 2 színjáték), Pintérné Lázok Orsolyának pedig az általános iskolai 

kötelező óraszáma mellé további 2 művészeti iskolás tanórája van. 

Dokumentumok, jelentések 
A művészeti iskola adminisztratív működéséhez szükséges iratokat (naplók, törzslapok, beírási naplók, nyilvántartók, 

tájékoztatók) beszereztük. A végleges névsorok alapján egyeztettük a kitöltések szabályait. A beiratkozási lapokat és a 

mentességet vagy kedvezményt igazoló határozatokat másolatban mellé csatoltuk. 

Az adatokat az online rendszerekben határidő előtt rögzítettük, statisztikákat elkészítettük és átadtuk. 

A Művészeti Iskola hiányzó alapdokumentumait (SzMSz, Házirend, Munkaterv) elkészítettem, és jóváhagyásra előter-

jesztem. 

Térítési díjak 

Megnevezés Fő 
Térítési díj-

kedvezmény 
Éves díj Összesen 

Beiratkozott növendék. 105   

Hátrányos helyzetű 

(2H) 

2H+RGYV+SNI 1 

100% 0 Ft 0 Ft 2H+RGYV 16 

Összesen 17 

Halmozottan hátrá-

nyos helyzetű (3H) 

3H+SNI+RGYV 3 

100% 0 Ft 0 FT 

3H+SNI 2 

3H+RGYV 20 

3H 11 

Összesen 36 

Rendszeres gyer-

mekvédelmi támo-

gatás (RGYV) 

RGYV+HH 17 100% 0 Ft 

29 700 Ft  RGYV+HHH 23 100% 0 Ft 

RGYV 6 50% 29 700 Ft  

Sajátos nevelési 

igényű (SNI) 

SNI+2H+RGYV 1 100 0 Ft 

34 650 Ft  SNI+3H+RGYV 3 100% 0 Ft 

SNI+3H 2 100% 0 Ft 



Megnevezés Fő 
Térítési díj-

kedvezmény 
Éves díj Összesen 

SNI 7 50% 34 650 Ft  

Tandíjas   0       

Térítési díjas 
Nagycsaládos 1 50% 4 950 Ft  4 950 Ft  

Díjfizető 38 0% 376 200 Ft  376 200 Ft  

     
445 500 Ft  

 

 Havi Féléves Éves 

Fenntartó által külső forrásból átvállalt összeg: 44.550 Ft 222.750 Ft 445.500 Ft 

 

Szabályzat módosítása 
A térítési és tandíjszabályzat – a kalkulált költségtáblában talált számítási hiba miatt – módosításra került, mellyel csök-

kent a kiróható térítési díj. Szintén módosításra került a szabályzatban a sajátos nevelési igényű növendékre kiróható 

térítési díj, mert azt az eredeti nem tartalmazta. Mivel a térítési- és tandíjszabályzat nem került kihirdetésre a szülők 

körében – az ingyenesség miatt – lehetőségem volt korrigálni. A szabályzat főigazgatói és fenntartói jóváhagyást igé-

nyel. 

A fenti kalkulációból kitűnik, hogy a szabályzat alapját képező költségvetés kiadás oldala tovább csökkenthető, így 

ételem-szerűen a térítési díj összege is csökken. 

Fenntartói átvállalás 
Az előzetes megbeszéléseink alkalmával azt egyeztettük, hogy – mivel az induló iskola számára fontos a minél több 

beiratkozó – a növendékek úgy kapnak díjmentességet, hogy az előírt díjat a fenntartó külső forrásból átvállalja, azaz 

nem a normatív létszámhoz kapcsolódó állami bevételekből finanszírozza. A fenntartói átvállalásról két alkalommal 

egyeztettünk, utóbb 2019. szeptember 4.-i megbeszélésünk alkalmával – gondolom a fenntartóval történt egyezetetést 

követően – kaptam megerősítést, és egyben a térítési díjak minél alacsonyabb megállapításának feladatát. Főigazgatói 

jóváhagyás után fenntartói engedélyezést igényel. 

 

 

2019. 10. 24. 

Balogh János 

tagintézmény-vezető 

Pécsi Református Kollégium 

Alapfokú Művészeti Iskola 
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